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EDITORIAL
ALMEIDA, Maria do Socorro Pereira de1,* and AZEVEDO, Sérgio Luiz Malta de2,†
1Universidade Federal Rural de Pernambuco e 2Universidade Federal de Campina Grande
*Professora Adjunta da UAST-UFRPE - email: socorro.almeida@ufrpe.br†Professor Associado da UAG-CH-UFCG e PPGEcoH da UNEB - email: sergio.malta@ufcg.edu.br

Tempo que passa, que leva, que traz, que fere e
que cura. Tempo que ensina, que espreita e, muitas
vezes, brinca com o nosso psicológico. Dilata-se,
mas certas vezes parece curto quando não nos per-
mitimos acompanhá-lo. Este é o ano de 2021 que
emite suas últimas luzes, é natal e mais uma vez
estamos receosos. Há dois anos mudamos nossas
rotinas, nossos encontros, nosso convívio, nossas
vidas. Há dois anos que lamentamos, choramos
vidas perdidas, sentimos saudades e aprendemos
que não é eu ou você, somo nós, um emaranhado
de vidas que se cruzam de alguma forma para cum-
prir o estado de ser e estar, juntamente com outras
milhões de espécies que, não raramente, ignora-
mos, depreciamos, maltratamos, destruímos... Por
que não paramos quando ainda havia tempo? A
pandemia da Covid – 19 mostrou todas as vulne-
rabilidades da sociedade em todas as dimensões,
econômicas, sociais, culturais, políticas, da cidada-
nia. Mostrou, também, que precisamos ter outra
forma de relação com o meio ambiente e mais res-
peito à vida. Que precisamos tratar as desigualda-
des sociais, as diferenças de gênero, étnicas, cultu-
rais, dentre tantas outras modalidades de manifes-
tação e representação da vida, com mais atenção,
respeito e humanidade. É diante de todos esses
aspectos e reflexões, que a revista Ecologias Huma-
nas, da SABEH, vem a público com seu oitavo nú-
mero e queremos, em princípio, agradecer a todos
os colaboradores, (revisores, diagramadores e co-

missão editorial), bem como todos os autores que
contribuíram para mais esse feito. Sem fugir do
nosso objetivo, observamos mais uma vez a impor-
tância inter e transdisciplinar desse instrumento
de ensino-aprendizagem e de difusão do conheci-
mento científico. O leitor, neste número, se depara
com sete artigos feitos com empenho e responsa-
bilidade os quais passamos a conhecer. Abrindo
nossa seleta, encontra-se o texto intitulado A ima-
gem como produtora de sentidos e a temática am-
biental em Um dia um rio de Léo Cunha e André
Neves, das autoras Maria Joice Araújo Batista e Ma-
ria do Socorro Pereira de Almeida que tratam da
importância da leitura de imagem e de temáticas
ambientais na literatura infantil. As autoras, ao
analisarem a citada obra, o fazem conferindo uma
excelente leitura subliminar ao desastre ambiental
ocorrido na cidade de Mariana - MG, quando uma
usina de rejeitos de minérios invadiu o Rio Doce.
Na sequência dos textos temos o artigo O impacto
socioambiental dos mapas digitais inteligentes na
justiça penal: por uma cidade midiática e informa-
cionalmente alfabetizada, escrito por Adérica Ynis
Ferreira Campos e Sérgio Luiz Malta de Azevedo. O
texto se debruça sobre o fato de os mapas inteligen-
tes serem feitos de modo que estejam ao alcance
de todos os indivíduos sociais, já que todos preci-
samos ser alfabetizados para o manejo adequado
desse instrumento de orientação e deslocamento
espacial. Da forma como são postos esses mapas
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“inteligentes”, podem produzir resultado contrário
ao esperado e os indivíduos serem criminalizados
ao invés de auxiliados cartograficamente. Continu-
ando, temos o artigo Fundamentos da transdisci-
plinaridade e do pensamento complexo na Ecologia
Humana, escrito por Maryângela R. de Aquino Lira
Lopes e Eliane Maria de Souza Nogueira, o qual
discute conceitos e percursos da Ecologia Humana
bem como sua importância, complexidade e ampla
ligação às variadas áreas de conhecimento numa
perspectiva transdisciplinar.

Seguindo adiante, a autora Paola Odònílé nos
traz o artigo intitulado Racismo nas representa-
ções coloniais do Estado, em suas instituições, so-
bre comunidades tradicionais de terreiro – CTTRO
em que discute a origem e os motivos do precon-
ceito, até hoje presente, sobre os povos de terreiro
bem como as representações do período colonial
que ainda repercutem negativamente na atuação
do Estado brasileiro.

Nesta antologia se encontra, também, o texto
Naufrágios como substrato para recifes artificiais:
representações sociais sobre a relação entre naufrá-
gios e biodiversidade por mergulhadores brasilei-
ros, de Giulianna Saggioro Loffredo. A autora iden-
tifica e analisa, com desprendimento, as represen-
tações sociais sobre as relações entre naufrágios e
biodiversidade marinha entre mergulhadores.

Na sequência encontramos o texto OS aspectos
modernistas e socioculturais em Macunaíma de
Mário de Andrade, de Francinalva Leite Rocha e
Maria do Socorro Pereira de Almeida. As autoras
analisam a citada obra, observando os aspectos
modernistas empregados pelo autor, bem como
a estética e o estilo usado por ele para compor a
obra. Assim, o texto traz, também, as perspecti-
vas socioculturais que embasam a narrativa como
elemento da ecologia do ser e do estar no mundo,
tomando como elementos balizadores a miscige-
nação do povo brasileiro.

Fechando nosso arcabouço científico e didático-
pedagógico, temos o artigo O jogo de xadrez e sua
relevância pedagógica: relato de experiência, dos
autores Adriana Soely André de Souza Melo, Sér-
gio Luiz Malta de Azevedo, Rogério de Melo Grillo
e Carlos Alberto Batista Santos. O texto discute
a importância do lúdico na aprendizagem, a im-
portância histórica do jogo de Xadrez e como ele,

(adotado como metodologia ativa) pode ajudar no
desenvolvimento cognitivo de estudantes em to-
dos os níveis de ensino.

Diante do exposto, entregamos ao público ledor
mais esse construto científico e esperamos que o
tempo que virá se encarregue de nos trazer dias
melhores de esperança, paz e muito amor nos co-
rações dos humanos para que possamos olhar com
mais cuidado e zelo para o meio ambiente e para os
nossos irmãos não-humanos dos universos vege-
tal, animal, mineral, assim como de todas as outras
dimensões existentes da terra.

É nesse clima de agradecimento e esperança que
convidamos os leitores a explorarem os textos aqui
oferecidos com muito carinho.

Coordenação do Editorial
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A IMAGEM COMO PRODUTORADE SENTIDOS E A TEMÁTICA AMBIENTAL EMUMDIA UM
RIO DE LÉO CUNHA E ANDRÉ NEVES
THE IMAGE AS A PRODUCER OFMEANINGS AND THE ENVIRONMENTAL SUBJECT IN UM
DIA, UM RIO BY LÉO CUNHAAND ANDRÉ NEVES
LA IMAGE COMO PRODUCTORADE SENTIDOS Y LA TEMÁTICA AMBIENTAL EN UMDIA UM
RIO DE LÉO CUNHA YANDRÉ NEVES

BATISTA, Maria Joice Araújo1,* and ALMEIDA, Maria do Socorro Pereira de2,†
1,2UFRPE-UAST
*Graduanda em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de SerraTalhada (UFRPE/UAST). Email:joice.araujo43@outlook.com†Doutora em Literatura e Cultura, professora adjunta II da UFRPE, pesquisadora do CNPQ, Coordenadora do grupo de Pesquisa emLiteratura, Estudos culturais e socioambientais (GPLECS)

ResumoO trabalho analisa e discute a importância das ilustrações contidas na literatura infantil e aborda a respeito datemática ambiental tratada na obra Um dia, um rio, do escritor Léo Cunha e ilustrada por André Neves. É umaobra direcionada para o público infantil e conta, em uma linguagem poética, o desastre que ocorreu na cidadede Mariana-MG no ano de 2015, quando uma usina de minérios de ferro invadiu o Rio Doce. Os autores, nessecontexto, dão voz ao próprio rio que narra sua saga antes e depois de ser tomado pela lama tóxica. Para darsuporte à pesquisa, tomamos como base alguns teóricos e críticos entre os quais estão: Almeida (2020), Costa(2017), Coelho (2000), Bettelheim (2007), Quadros e Rosa (2008), Santaella (2003 e 2012), Zilberman (2013) eSimão (2013). Ao longo do estudo foi possível concluir que a literatura infantil também pode tratar de temassociais, culturais, ambientais, entre outros, sem, no entanto, perder a afinidade com o seu público.
Palavra Chave: Literatura infantil. Ilustração. Meio ambiente.

AbstractThis paper analyses the importance of illustrations found in children’s literature and discusses the environ-mental subject as approached in the book Um dia, um rio (A day, a river) by author Léo Cunha and illustratorAndré Neves. It is a children’s book and tells, in a poetic language, the story of Mariana dam disaster, whichhappened in 2015, when an iron ore mine destroyed the Doce River in Minas Gerais, Brazil. The authors, inthis context, give voice to the river itself, which narrates its journey before and after it was invaded by the toxicmud. In order to base the research, we have studied the works of some theorists and critics, such as: Almeida(2020), Costa (2017), Coelho (2000), Bettelheim (2007), Quadros and Rosa (2008), Santaella (2003 and 2012),Zilberman (2013) and Simão (2013). Throughout the study, it was concluded that children’s literature can alsoapproach social, cultural and environmental subjects, among others, without, however, losing the affinitywith its audience.
Key words: Children’s literature. Illustration. Environment.

Resumen
La investigación analiza y debate la importancia de las ilustraciones que figuran en la literatura infantil y seocupa de la temática ambiental tratada en el libro Um dia, um rio, del escritor Léo Cunha e ilustrado por AndréNeves. Ésta es una obra direccionada hacia el público infantil y narra, con un lenguaje poético, la catástrofe queocurrió en las ciudades de Mariana-MG, en el año 2015, cuando una central de minerías de hierro irrumpió elRio Doce. Los autores, en este contexto, dan voz al propio río, que narra su historia antes e luego de ser invadidopor el barro tóxico. Como apoyo teórico a la investigación, basamos nuestro estudio en autores como: Almeida(2020), Costa (2017), Coelho (2000), Bettelheim (2007), Quadros e Rosa (2008), Santaella (2003 e 2012),Zilberman (2013) y Simão (2013). A lo largo de toda la investigación, hemos concluido que la literatura infantiltambién puede tratar de temas sociales, culturales, ambientales, y muchos otros, sin que el entendimiento consu público original se pierda.
Palabras clave: Literatura infantil. Ilustración. Medio ambiente.
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INTRODUÇÃO
Uma das principais funções da escola é formar lei-
tores, não apenas de palavras, como também, lei-
tores de contextos, de imagens e de mundo. O pro-
cesso de alfabetização se inicia ainda na infância
e para que esse processo se torne mais proveitoso
e prazeroso, os professores costumam fazer uso
de literaturas com variadas temáticas, a exemplo
da ambiental, direcionadas ao público infantil. As-
sim, o livro literário é um instrumento de estímulo
para crianças em qualquer aspecto que se queira
abordar. No caso em questão, discussão sobre o de-
sastre de Mariana - MG, chamamos atenção para
o discurso poético com que o narrador se reporta
ao leitor e das ilustrações que acompanham essa
fala do personagem e completa o sentido poético
com imagens marcantes, envolventes e simbólicas,
como apontaremos no livro Um dia, um rio, de Léo
Cunha e André Neves.

Diante disso, este trabalho tem objetivo de anali-
sar e discutir sobre a relevância das ilustrações pre-
sentes na literatura infantil, como também versar
a respeito da temática ambiental tratada na obra
escolhida, uma vez que, a nosso ver, esse tema de-
veria estar mais presente nas escolas. Ao tratar
sobre as ilustrações nos livros infantis, podemos
perceber o quanto é possível enriquecer a prática
da leitura dentro do ambiente escolar. A obra esco-
lhida para realização da nossa pesquisa foi escrita
por Leo Cunha, escritor de vários livros da litera-
tura infantil, juvenil, crônicas e poesia, que lhe pro-
porcionaram ganhar prêmios como do “João-de-
barro”, “Jabuti”, “FNLIJ”, entre outros; e ilustrada
por André Neves, que também ganhou premiações
como, por exemplo, “Jabuti”, “Prêmio Açoriano”,
“Prêmio Luíz Jardim”, sendo todos como melhor
ilustração ou livro de imagem. O livro conta, de
forma poética, a tragédia que ocorreu na cidade
de Mariana – MG no ano de 2015 quando o rio foi
tomado por uma barragem de lama formada por
rejeitos de minério. Temos um lamento contado
pelo próprio rio em homenagem ao Rio Doce e a
todos os rios que alimentam e alegram as vidas na
terra.

Ressaltamos que esse trabalho não se preocupa

apenas com a formação curricular, mas também
ambiental e educacional do país, levando em conta
a quantidade de desastres que tem ocorrido e pela
pouca quantidade de estudos relacionados à temá-
tica no ambiente escolar. Afirmamos, assim, a im-
portância do trabalho voltado para a literatura in-
fantil no cenário atual e reforçamos a relevância
através da escrita e da ilustração para os cuidados
necessários ao meio ambiente, local este onde ha-
bita milhares de vidas. Por meio da literatura, po-
demos ensinar o respeito e formar pessoas mais
conscientes e envolvidas socialmente.

Para atingir os objetivos propostos, o trabalho
buscou embasamento em estudiosos como Zil-
berman (2003), Nelly Coelho (2000), Bettelheim
(2007), Costa (2007), Quadros e Rosa (2008), San-
taella (2003, 2012) e Almeida (2020). Dessa forma,
começamos por observar a questão ambiental e o
uso de imagens na educação infantil e passamos
em seguida a análise da obra.
EDUCAÇÃO INFANTIL E O MEIO AMBI-
ENTE
De acordo com Zilberman (2003), a produção dos
primeiros livros para as crianças foi realizada ao
final do século XVII e durante o século XVIII. Antes
disso, não havia escritos voltados para o público in-
fantil. O ambiente em que a criança estava inserida
não se diferenciava do ambiente dos adultos, am-
bos compartilhavam os mesmos espaços e modos
de aprendizagem.

A concepção de infância atual ainda não existia
naquela época. Dessa forma, não havia preocupa-
ção em proporcionar às crianças, entretenimento
ou formação de acordo com sua faixa etária. Os
materiais eram feitos com conteúdo sem nenhum
elo afetuoso que pudesse aconchegar a criança ou
despertar o interesse pelas histórias. Nelly Coelho
(2000) afirma que um dos fatores mais conside-
rável no ensino-aprendizagem é a adequação dos
textos de acordo com cada fase do desenvolvimento
infanto-juvenil. Sendo assim, tudo que foi dito em
relação aos séculos passados vai de encontro ao
pensamento de muitos estudiosos da infância e da
literatura infantil atual.



BATISTA, M.J.A e ALMEIDA, M.S.P. | 11

Com o desenvolvimento do capitalismo e as
transformações ocorridas na estrutura social, mu-
danças ocorreram também na educação. Dessa
forma, passa a ser ensinado conteúdo específico
para cada faixa etária e as crianças passaram a ser
percebidas socialmente como capazes de entender
as coisas do mundo desde pequenas. Muitos desa-
fios foram aparecendo e se ajustando com o passar
dos anos, mas na literatura infantil a problemática
estava na falta de empenho em produzir obras com
temáticas mais próximas do convívio social.

Sabe-se que por meio da literatura é possível
discutir e refletir sobre diferentes vieses do coti-
diano: os medos, os conflitos, as desilusões, as
regras familiares, a natureza, os desastres ambien-
tais, as alegrias, as emoções, entre outras. Assim,
de acordo com Bettelheim (BETTELHEIM, 2007),
as histórias contadas, nos livros voltados para o
público infantil, podem ajudar à criança a resol-
ver conflitos internos, conhecer novos conceitos e
lugares, bem como ajudar na formação de um ser
humano adulto mais reflexivo.

O educador, sendo um dos principais incentiva-
dores para uma nova realidade social e educacional,
pode acompanhar muitas das mudanças que vêm
acontecendo na sociedade, se manter atualizado
e se adequar às novidades que cercam o seu meio
profissional e fazer uso da literatura, quando pos-
sível, para trabalhar tais questões. É importante
que o professor busque, entre as diversas meto-
dologias existentes, a que melhor se aplique à re-
alidade do cotidiano em que seu público discente
está inserido para um melhor processo de ensino-
aprendizagem. Fazemos essas considerações, mas
estamos cientes de muitas limitações às quais os
professores são colocados profissionalmente. As-
pectos como pouco tempo para explorar uma lei-
tura, a carga horária excedente, os programas dis-
ciplinares das escolas que não trazem espaços para
a literatura literária reflexiva entre outros fatores.

Apesar de todas as novas exigências que a edu-
cação e seu desenvolvimento demandam, ainda é
perceptível que muitos educadores seguem os mé-
todos tradicionais de ensino-aprendizagem, mui-
tos recorrem apenas ao livro didático, deixando
de usufruir das práticas lúdicas que possibilitam
uma metodologia de ensino mais prazerosa e isso
ocorre muitas vezes por falta de tempo na carga

horária disciplinar. Porém, é evidente que a leitura
de imagens incentivada desde a infância é impor-
tante para formação de leitores no mundo. Buoro
citado por Simão (2013), afirma:

. . . é de fundamental importância investir na formaçãoe na sensibilização do professor para leitura da imagem,a fim de que, de posse plena dessa competência, ele setorne capaz de trabalhar na contracorrente de qualquerolhar redutor, condicionado e esvaziado, imposto peloritmo do cotidiano, em meio à superabundância de ima-gens que se alternam diante do olhar.(BUORO apud SI-MÃO, 2013, p.28)
Assim, podemos entender a imagem como pri-

meira forma de leitura desenvolvida no ser, quando
ainda criança, e permanece durante toda a vida.
Devido a isso, a literatura infantil é importante
no desenvolvimento da criança, pois pode contri-
buir para se ter uma fértil interpretação no futuro
em virtude da carga de informações que lhe foram
apresentadas. Essa carga adquirida durante a apre-
sentação das diferentes leituras no decorrer da in-
fância pode ser capaz de gerar uma transformação
para os problemas existentes atualmente, já que
uma nova concepção de mundo tem sido apresen-
tada. No caso do sentido complementar entre ima-
gem e texto podemos observar o que diz Santaella:

As imagens se prestam melhor para a representação doespacial-visual. A língua representa com mais eficiên-cia pontos temporais e passagens de tempo, o que nãoimpede que ela possa descrever relações espaciais. A ima-gem estática, em sua essência, é atemporal e, mesmo nofilme, é limitado o seu potencial de apresentação da su-cessividade das ações através de saltos no tempo. Isso ficamuito claro nos filmes que, para marcar a passagem dotempo, introduzem um texto escrito – “seis anos antes”ou “dez anos depois”, por exemplo. Mesmo fazendo usode recursos visuais, como a personagem aparecer maisenvelhecida etc., não se pode saber exatamente quantotempo se passou. (SANTAELLA, 2012, p.103).
Vemos que algo que se afina melhor com a ima-

gem, como é o caso do contexto espacial, pode ser
visto com melhor clareza através das ilustrações.
No caso da obra em questão, a imagem do rio, da
forma como é mostrada, um menino chama aten-
ção e ao mesmo tempo provoca na criança alguns
questionamentos como qual o porquê de o rio ser
aquele menino, uma vez que “O princípio da repre-
sentação por imagens é a semelhança entre a apa-
rência da imagem e aquilo que ela designa” (SAN-
TAELLA, 2012, p.102). É nesse momento que en-
tra a observação analítica para a discussão com a
criança, porque o livro possui imagens, por exem-
plo, que mostra o menino de frente de um boneco
gigante e fomenta a ideia de impotência do rio pe-
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rante tamanha frieza e crueldade antrópica insu-
flada pelo capitalismo.

Diante do exposto, é possível salientar que a na-
tureza muitas vezes serviu de fonte de inspiração
para os artistas de um modo geral. Muito já se foi
escrito sobre o meio ambiente e os diversos elemen-
tos da natureza, mas o olhar inquisidor do analista
não se preocupava, pelo menos como atualmente,
em observar como esses elementos eram percebi-
dos, apresentados nas obras e como se revelavam
as relações humano/ambientais nas narrativas ou
poemas. Sendo assim, percebe-se que com a lite-
ratura infantil também não foi diferente e que essa
forma literária pode abordar temas que remetem
às questões importantes para o planeta e proble-
mas sociais que levem a reflexões sobre as relações
socioculturais que envolvem os variados contextos.

A temática abordada na obra trabalhada é muito
relevante para o conhecimento dos futuros adul-
tos que habitarão o planeta. A obra Um dia, um
rio apresenta o rio como personagem e narrador,
aborda um assunto atual e importante para a so-
ciedade mundial. Esse tipo de conteúdo voltado
para crianças é importante, pois contribui na edu-
cação ambiental e no conhecimento sobre questões
da natureza de forma mais didática, por fazer uso
de uma linguagem adequada e de ilustrações. A
exemplo da citada obra muitas outras podem estar
ligadas a questões socioculturais e socioambientais.
Nesse contexto, segundo Costa:

A convivência com poemas, narrativas ou textos dramá-ticos, além da ilustração ou das imagens visuais, quepassaram a integrar necessariamente o livro de litera-tura infantil, faz com que a criança desenvolva habili-dades de manuseio, de entendimento e de relação entrelinguagens diversas. Muito mais do que isso. Ela formaas referências simbólicas, afetivas e de pensamento queirão permanecer na memória e influenciar pensamentosfuturos. (COSTA, 2007, p.27)
Dito isso, podemos perceber o valor da leitura,

seja ela escrita ou ilustrada, para o desenvolvi-
mento infantil. Concordamos quando Quadros e
Rosa afirmam que o texto literário “incentiva o
imaginário, o lúdico e o prazer, além de permitir
a reflexão e o desenvolvimento da sensibilidade e
do senso crítico da criança leitora. A criança leitora
tem grandes possibilidades de se tornar um adulto
leitor, o que consentirá a atuação contínua do li-
terário no indivíduo” (QUADROS; ROSA; AREOSA,
2008, p.3549).

Ainda que as crianças sejam inseridas na es-
cola com o intuito de desenvolver a prática da lei-
tura e da escrita, tendo em vista que ambas são
de suma importância, tanto para a comunicação
social quanto para a compreensão do mundo e do
ambiente em que estão inseridas, alfabetizar não
diz respeito apenas à prática de ler e escrever, mas,
também, orientar para habilidade de interpretar
os diferentes elementos contidos no mundo, como
os sons, as imagens, as cores entre outros. Ou seja,
um letramento visual, no contexto da sociedade
atual, já que estamos cercados e nos comunicamos
através de diferentes formas de linguagens, é de
crucial importância para o desenvolvimento cogni-
tivo, social e moral dos indivíduos. Nesse aspecto,
afirma Santaella (2003) que “somos seres de lin-
guagem”.

Sabemos que a maior parte das literaturas in-
fantis é caracterizada, principalmente, pela rica
presença dos elementos visuais juntamente com o
texto escrito que, juntos, formam um todo carre-
gado de informações, sentidos e significados que
a criança absorve quando entra em contato com
o mundo literário. Seguindo essa linha de pensa-
mento, de acordo com Morais da Costa,

. . .nem a palavra consegue substituir a imagem, por maisque tente descrevê-la, nem a imagem é capaz de reprodu-zir a sonoridade da palavra e a multiplicidade de sentidosque ela é capaz de evocar. Mas, respeitando as respecti-vas idiossincrasias, texto e imagem podem somar-se eampliar os sentidos das mensagens. (COSTA, 2007, p.25).
Como afirma Costa, ambas as formas de lingua-

gens não competem espaço dentro de uma obra
literária, pelo contrário, há espaço, valor e signifi-
cação para cada uma, que quando somadas expan-
dem os sentidos existentes. Reconhecer a impor-
tância e os benefícios que as imagens promovem
para as crianças é um papel necessário aos educa-
dores que lidam com esse material. A junção das
duas linguagens (escrita e ilustrativa) permite que
a criança desenvolva, tanto sua experiência esté-
tica quanto linguística, de forma prazerosa.

Retornando ao conto, é possível perceber que a
prosa poética do autor promove a possibilidade de
nos colocarmos no lugar do outro, uma vez que o
rio fala como um apelo para que o outro o veja, não
apenas como rio, mas, também, como aquele que
é responsável por milhares de vidas. A evolução da
sociedade, que trouxe melhorias para a educação e
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para outras dimensões, no entanto veio carregando
junto com esse desenvolvimento, uma ganância
que tem causado grandes problemas ambientais.
Isso ocorre porque os indivíduos não pensam no
futuro, apenas no que podem possuir no atual mo-
mento em que se encontram. Esse modo de pensar
e de agir vem devastando os recursos naturais bem
como o meio ambiente em geral ao contaminar e
destruir recursos naturais essenciais para manter
a vida dos seres da terra. Elementos como o ar, a
água, o solo, a fauna e a flora em geral estão sendo
devastados. No livro Natureza, escrito na metade
do século XIX, Ralph Waldo Emerson citado por
Almeida (2020) já avistava a grande chance de des-
truição ambiental causada devido à ambição hu-
mana. Nesse aspecto, o autor cita que:

Natureza, em seu ministério para o homem, não é apenasmaterial, mas também, é o processo e o resultado. Todasas partes trabalham incessantemente nas mãos umasdas outras para o lucro do homem. O vento espalha asemente; o sol evapora o mar; o vento sopra o vapor parao campo; o gelo, do outro lado do planeta, condensa chuvasobre ele; a chuva alimenta a planta; a planta alimentao animal; e assim, as circulações infinitas da caridadedivina nutrem o homem. (EMERSON apud ALMEIDA,2020, p.75)
O escritor deixa claro como o mundo é atado,

ou seja, como um fenômeno está conectado ao ou-
tro e quando um para de funcionar ou passa por
alterações, toda a engrenagem ambiental sofre al-
terações. O livro retrata muito bem essa ligação da
qual citamos, quando os escritores apresentam o
rio contaminado vem junto todas as vidas dentro
e fora do rio que deixaram de existir, ou seja, não
morre somente o rio, e sim todo local pelo qual ele
percorre, uma vez que ele é uma veia conectada
com muitos outros rios e ao mar. Ter educação am-
biental presente nas escolas é um dos acessos ca-
pazes de trilhar um caminho que leve a um mundo
ecologicamente mais saudável e socialmente mais
justo, trabalhando sempre de forma sensível tais
questões no intuito de despertar o interesse pela
temática, não apenas no momento de leitura, mas
algo que fique para a vida do leitor.

Levando em conta o que foi exposto, é impor-
tante perceber como discussões como estas são ne-
cessárias nas literaturas dirigidas ao público infan-
til, visto que a educação ambiental iniciada durante
a infância tornará adultos conscientes da necessi-
dade de preservação e a conscientização de que o

planeta é moradia para muitas espécies e que se o
humano como o ser racional não cuidar, pode gerar
grandes destruições, muitas vezes irreversíveis.
INVESTIGANDO AOBRA

A obra analisada Um dia, um rio, publicada em 2016,
conta a história do desastre ambiental que ocorreu
no Rio Doce, na cidade de Mariana - MG, que des-
truiu todo ecossistema ao longo do Rio, matando
animais, pessoas, deixando muitas outras desa-
brigadas e causando danos irreversíveis ao meio
ambiente. O desastre aconteceu devido ao rompi-
mento de uma barragem que armazenava rejeitos
de lama e resíduos de minério. Toda essa narrativa
é feita, na citada obra, de forma delicada e lúdica,
por meio de uma prosa poética e ilustrações que
contam como o rio era e como ficou logo depois do
ocorrido.

Na obra apreciada, é possível perceber que, ape-
sar de estar agonizando, o rio, que assume o papel
de narrador protagonista, consegue expressar o
quanto a ação humana pode destruir as coisas que
são essenciais para sua própria sobrevivência. A
ideia dos autores de inserirem problemas ambien-
tais no contexto infantil é muito importante para
que essa nova geração possa construir uma educa-
ção ambiental ampla, como também chamar aten-
ção para aspectos da obra por um ângulo diferente
do jornalístico, por meio da literatura. O livro pos-
sui um enredo simples, na verdade trata-se de um
monólogo porque só temos a fala e o ponto de vista
do rio. As ilustrações são fiéis aos sentimentos de
angústia, melancolia e decepção do rio. A lingua-
gem adequada para o público em geral, uma voz
poética que transcende a perspectiva da realidade.

Todo o projeto do livro conversa entre si, per-
mitindo que a leitura possa ser realizada tanto por
uma criança letrada, como também por aquelas
que ainda não são alfabetizadas. Assim como os
textos literários possuem suas divisões baseadas
nos acontecimentos que concernem a narrativa, as
ilustrações, que hoje têm ganhado cada vez mais
espaço dentro das obras literárias voltadas para o
público infantil, apresenta, também, uma varia-
ção/mudança de cor de acordo com os aconteci-
mentos narrados. Como observa Gancho (1957), as
narrativas são sequenciadas por exposição, com-
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plicação, clímax e desfecho. Nas imagens, há dife-
rentes recursos utilizados pelos ilustradores para
apresentar essa sequência narrativa, que são, prin-
cipalmente, as cores, as formas, a luz, a posição,
o tamanho entre outros e que tem a finalidade de
instigar no leitor a curiosidade dos acontecimen-
tos futuros. Santaella reforça essa ideia ao observar
que ao lermos uma imagem, “deveríamos ser ca-
pazes de desmembrá-la parte por parte, como se
fosse um escrito, de lê-la em voz alta, de decodificá-
la, como se decifra um código, e de traduzi-la, do
mesmo modo que traduzimos textos de uma língua
para outra” (SANTAELLA, 2012, p.12),

A compreensão infantil funciona de forma di-
ferente do adulto com relação às coisas que es-
tão ao seu redor. Segundo Almeida, "o adulto en-
tende as coisas e situações pelo discurso e leitura
que faz dele e as associações com o entendimento
de mundo; a criança entende o mundo, principal-
mente, pela ludicidade, experiência, sentidos, sen-
sibilidade” (ALMEIDA, 2020, p.79). Dessa forma,
podemos abordar sobre assuntos importantes com
as crianças, fazendo uso de uma linguagem com-
preensível para elas, sejam temas sobre saúde, pro-
teção, perigos, e também cuidados com o meio am-
biente. Espontaneamente, as crianças preferem
atividades que envolvem figuras, desenhos e cores,
e por isso é importante que os livros literários in-
fantis tenham ilustrações, uma vez que a comuni-
cação e leitura não acontecem somente ao decifrar
o texto verbal.

No livro em questão, logo no início vemos a fi-
gura de um menino puxando um carrinho (fig. 1)
no qual está uma torneirinha com uma mangueira.
Esse aspecto já mostra, desde o início, a perspectiva
lúdica. No discurso escrito, observamos o conceito
de rio de modo ritmado, lúdico e feito a partir de
comparações. Poucas palavras para dizer vários e
muitos sentidos são aspectos que só a poesia con-
segue, daí a parte escrita se aproximar bastante do
poema no livro. Esse fato mostra o complemento
mútuo entre a escrita e a ilustração, também poé-
tica.

Figura 1. Fonte: Cunha e Neves (2016, p.4-5)

Nas ilustrações acima (figura 1), podemos ob-
servar a apresentação do rio, feliz e saudável. No-
tadamente apontado com leveza e em forma de
poesia todas as funções que um rio desempenha:
“Um rio. /Cama de canoa / Espelho de lua, / Cami-
nho de peixe, / Carinho de pedra. / Minha dança
colores os mapas, / Meu canto refresca as matas
[...]” (CUNHA; NEVES, 2016, p.5-6), toda essa po-
esia descrita juntamente com as ilustrações que
conversam entre as duas formas de linguagem. É
interessante observarmos que o ilustrador, André
Neves, apresenta, nas páginas, crianças que carre-
gam objetos utilizados por pescadores, sendo cada
uma de etnias diferentes (figura 2). O livro abarca
uma mistura cultural e faz o uso de ilustrações de
crianças por possuírem características naturais de
pureza, assim como o rio em seus primeiros mo-
mentos descritos na narrativa.

Figura 2. Fonte: Cunha e Neves (2016, p. 6-7)

O autor apresenta, poeticamente, o que é um rio
e quais suas contribuições e importâncias para a
vida na terra. Estrofes bem colocadas que nos fa-
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zem imaginar como todos os rio oferecem veias
que irrigam as florestas e aliviam a seca no sertão,
as pessoas das tribos e povoados, assim como os
pescadores fazem uso dele para conseguir alimen-
tos e, também, as boas lembranças deixadas na
memória dos viajantes que por ele já passaram.

Continuando a leitura, vemos o momento em
que o menino (rio) fica de frente com a indús-
tria/barragem. Para esse momento, temos uma
página com o fundo totalmente branco, o que dá
destaque a figura do menino, juntamente com a
frase “EU ERA MELODIA...” escrito de cor azul. (fi-
gura 3). O verbo no passado deixa evidente que
as coisas mudariam a partir daquele trecho. Na
página seguinte, há a representação da indústria
onde o ilustrador faz parecer uma figura humana
ao juntar os elementos cano, ferro, parafuso en-
tre outros para personificar a empresa, mostrando
que há ação de pessoas, seres humanos os respon-
sáveis por todo o acontecimento. O que chama a
atenção é a diferença de cor das páginas, como já
foi dito, uma apresenta-se com o fundo totalmente
branco, já a outra em tons de cinza, que é uma cor
neutra e sem movimento, assim como uma indús-
tria que é construída com materiais fixos sobre o
solo e de grande dimensão.

Ao virar a página, vemos o momento principal
da narrativa, definido por Gancho (1957) como clí-
max. Esse é o momento em que as imagens se
apresentam sem o texto e fica evidente sua comple-
mentação no sentido da obra, pois sem essa parte
ilustrada o leitor não sentiria tanto o impacto, o la-
mento e a mudança no texto. A forma como os per-
sonagens estão postos chama a atenção do leitor,
pois temos, de um lado, o balde que o menino não
largou em nenhum momento, como se represen-
tasse a fonte do rio, e do outro lado, um boneco de
ferro jogando os componentes tóxicos e a lama so-
bre o rio (o menino) que está ilustrado bem menor
que a outra imagem. Assim, vê-se um ser indefeso
e pequeno diante de tudo aquilo que está ocorrendo
(figura 3).

Figura 3. Fonte: Cunha e Neves (2016, p.12-13)

Passando a folha, temos páginas fortemente des-
tacadas na cor marrom misturada com objetos per-
tencentes às famílias que tiveram suas moradias
destruídas. Vemos, também, a figura do menino
que mal dá para ser visto, totalmente engolido pela
lama junto com a seguinte frase: “HOJE SOU SI-
LÊNCIO” (figura 4). Podemos observar também
que, o fato de o menino não estar mais junto ao seu
balde significa que ele acabou perdendo o contato
com sua fonte e não restasse mais forças para lutar.

Figura 4. Fonte: Cunha e Neves (2016, p.14-15)

É notável como as imagens vão acompanhando
e tornando a experiência da criança que ler mais
clara de se entender, desde as alegrias que o rio
pode proporcionar para as pessoas e animais, até
a agonia que este passou após ser invadido pela
lama. Esse momento da narrativa é onde mais se
apresenta a relação existente entre as formas de
linguagem, pois o texto e as imagens se mostram
ligadas tanto no sentido do texto quanto na posi-
ção/sequência em que as ilustrações estão inseri-
das na página, como podemos ver na figura 4.

Outra coisa observada é a alteração de cor das pá-
ginas que se dá pela mudança que ocorre no sentido
do texto. Inicialmente, quando se está relatando
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as coisas boas do rio, as páginas apresentam-se,
principalmente, na cor branca, cor essa que pode
simbolizar paz, tranquilidade e bons momentos.
Ao decorrer da história, as mudanças vão aconte-
cendo, quando se trata de coisas negativas, ruins,
as cores se escurecem, inicia-se com o cinza, de-
pois predominam as cores mais fortes do marrom
(cor de terra, lama) para o vermelho (cor de dor,
sangue). Temos, então, nesse momento em que a
cor chega ao vermelho, um menino que chora com
o rosto coberto pelo balde e sai de sua torneirinha
um líquido vermelho (fig. 5), que se junta aos des-
troços da lama em direção ao mar. Aqui vemos a
representação da dor do rio e das vidas destruídas
que vão além daquele rio “com lágrimas de miné-
rio, vou sangrando até o mar”, ou seja, ameaça,
também, o ecossistema marinho de muitos luga-
res.

Figura 5. Fonte: Cunha e Neves (2016, p.16-17)

Tudo que observamos até o momento, nos faz
perceber o quanto a abordagem sobre preservação
do meio ambiente é importante também na litera-
tura infantil. Os jovens leitores são esperança para
que haja mudanças nos caminhos futuros de como
cuidar do planeta terra. O livro no qual desenvolve-
mos nossa pesquisa mostra uma pequena porcen-
tagem do quanto as escolhas feitas pelos adultos
têm danificado e alterado a vida do e no planeta.
Portanto, esse contato consciente desde a infância
resulta na formação de adultos mais reflexivos e
quiçá mais dispostos a colaborar com o meio am-
biente, além de possibilitar discussões acerca da
temática em sala de aula.

A forma como a morte é apresentada nas páginas
é muito impactante, pois vemos como o rio e as pes-

soas acabaram se tornando todos pertencentes ao
mesmo ambiente, a lama. Nas figuras abaixo (fig.
6), vemos os peixes totalmente corroídos, sem lhes
restar nenhuma esperança de vida. Para assegurar
ainda mais essa questão de destruição e de morte,
o ilustrador optou por desenhar peixes servindo
como base para os seres humanos realizarem suas
atividades cotidianas, como, por exemplo, jogar fu-
tebol, lavar roupa, dormir, brincar, sendo que, tudo
isso não será mais possível de se realizar naquela
região, nem por aquelas pessoas que, infelizmente,
ficaram embaixo dos escombros da tragédia.

Figura 6. Fonte: Cunha e Neves (2016, p.26 e 20)

O poema termina com uma imagem de espe-
rança que o rio pode um dia voltar a ser um rio
saudável. Temos a cabeça do menino dentro do bal-
dinho (figura 8), que foi seu companheiro durante
a narrativa, e de seu olho desce uma lágrima azul,
representando uma esperança de renovação das
águas do rio. Fortalecendo e finalizando o poema,
temos a imagem das crianças brincando dentro
do rio, como eles viviam antes de tudo acontecer,
sendo a página toda branca e com pessoas vivas.

Figura 7. Fonte: Cunha e Neves (2016, p.28-29)
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Percebemos que os autores deixam, no leitor,
a ideia de que pode sim existir uma chance, não
apenas para esse desastre aqui apresentado, mas
para todos os outros que acontecem no mundo. O
livro termina com uma mensagem de esperança
aos leitores mirins. Inferimos que para termos dias
melhores e uma geração que respeite e cuide do
meio ambiente, obras como esta precisam estar
mais presentes nas escolas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa objetivou analisar e discutir os ele-
mentos visuais contidos na obra “Um dia, um rio”
e discutir sobre a importância das temáticas ambi-
entais presentes na literatura infantil. Destacamos
que a forma como toda a obra se organiza, texto e
imagem, facilita o leitor a compreender o que está
sendo contado e faz perceber toda a angústia que o
rio (personificado na figura do menino) está sen-
tindo diante de todo aquele desastre ocorrido. Os
traços escolhidos pelos autores são específicos para
que o leitor se sinta próximo do contexto, e perceba
o quão triste o rio se sente e o quanto a ambição do
homem tem feito mal ao meio ambiente.

A leitura é uma ferramenta que contribui muito
para a formação de um indivíduo, quando inserido
desde criança o contato com livros, a chance de se
tornar um adulto mais reflexivo, crítico e com se-
gurança em suas opiniões, é bem maior. Sendo as-
sim, destacamos no nosso trabalho a importância
de se abordar sobre as temáticas ambientais nas
literaturas infantis, pois quanto mais cedo o co-
nhecimento dos cuidados necessários com o meio
em que vivemos, mais chance se tem de consertar,
tentar reverter o estrago já feito.

O ato de ler não significa apenas decodificar, mas
interpretar todas as formas de linguagens ao redor,
por isso é importante que os educadores explorem
tudo que consta em um livro infantil, estimulando
tanto a leitura do texto quanto a interpretação das
imagens. A imagem/ilustração ajuda a organizar o
pensamento sobre o que está sendo lido, dá suporte
para textos longos, apoia o enredo no momento da
leitura, construindo formas, cores, personagens
e cenários, isto é, contribui com a construção do
pensamento da criança. No livro do Leo Cunha e
do André Neves, pudemos encontrar a abordagem

de um assunto muito triste e sério sendo retratado
de forma amigável e claro para que as crianças en-
tendam o que aconteceu na cidade de Mariana-MG
e as várias vidas que foram interrompidas devido
ao mau uso dos recursos naturais.

Podemos afirmar que o livro é um instrumento
poderoso e que contribui para a formação de um in-
divíduo mais crítico. Quando se tem contato desde
a infância, os benefícios podem ser ainda maiores,
a criança enquanto educando, aprende a refletir
e questionar mais sobre o seu contexto social. As
histórias abrem um leque de informações que po-
dem ir além do vocabulário diário de uma família,
apresentando assim, novas palavras ao léxico da
criança.

Por fim, podemos perceber um pouco da evo-
lução na literatura infantil e quantas crianças po-
derão ter acesso a temáticas também importantes
sobre diferentes contextos da vida por meio dos
livros. Entendemos que fazer parte desse universo
sem a pretensão de reproduzir métodos ultrapas-
sados é um bom caminho para a (trans)formação
do público infantil. Assim, nosso estudo contribui
para a reflexão acerca das produções que possibili-
tam um conhecimento coletivo da natureza.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo visa investigar como os mapas
digitais inteligentes, com seus algoritmos, impac-
tam negativamente a justiça penal, comprome-
tendo a sustentabilidade do ecossistema das cida-
des inteligentes. Para atingir tal propósito, foi rea-
lizada uma pesquisa bibliográfica na modalidade
de revisão sistemática. Buscou-se identificar o que
são cidades inteligentes e levar a pauta de discus-
são o fato de que, além de inteligentes, as cidades
devem ser midiaticamente e informacionalmente
alfabetizadas para serem sustentáveis.

Nesse contexto, também se analisa como funcio-
nam os algoritmos dos mapas digitais inteligentes
e quais os impactos negativos da discriminação
algorítmica na justiça penal, sobretudo, para a ca-
racterização do dolo e atendimento do princípio da
culpabilidade.

Acredita-se que o framework das cidades MIL,
cidades midiaticamente e informacionalmente al-
fabetizadas, proporciona o ambiente ideal para a
promoção de práticas de mapeamento participa-
tivo que são mais sustentáveis por não violar li-
berdades fundamentais na seara penal, tornando
menores as desigualdades sociais.
MAPAS DIGITAIS INTELIGENTES E ECO-
LOGIA URBANA

Diante do aparato tecnológico informacional que
existe na atualidade, acredita-se que no processo
de modernização das cidades a tecnologia poderá
tornar o ecossistema das cidades mais sustentável,
por isso as mais recentes propostas do urbanismo
sustentável preconizam que as cidades devem se
tornar inteligentes, “smart cities”. Nesse caso, os
avanços tecnológicos serviriam para contornar os
limites impostos pelos recorrentes problemas am-
bientais nas cidades.

Todavia, importa considerar a dimensão social
da sustentabilidade para avaliar se a tecnologia dos
mapas digitais inteligentes, que já começa a ser uti-
lizada amplamente nas cidades que estão se trans-
formando com a utilização de tecnologias da infor-
mação, é capaz de assegurar-lhes um processo de

desenvolvimento sustentável e socialmente inclu-
sivo.

Os mapas digitais inteligentes têm por finali-
dade racionalizar a utilização de recursos – tempo
e dinheiro – na exploração do ambiente. Os algo-
ritmos dos diversos sites, plataformas e aplicativos
otimizam o reconhecimento do ambiente e explo-
ração do espaço pelos usuários. Todavia, tais algo-
ritmos dos mapas digitais inteligentes funcionam
a partir de perfis comportamentais, alimentados
por estereótipos que ensejam vieses discriminató-
rios e perpetuam relações de poder no ambiente.

Assim, processos históricos de dominação que
perpassam a relação humano-ambiente são repro-
duzidos pelas novas tecnologias. Os mapas digitais
inteligentes, pelo menos da forma como se encon-
tram hoje, reforçam práticas hegemônicas de ex-
ploração do meio ambiente, por isso, no ecossis-
tema de uma cidade inteligente os mapas digitais
contribuirão para uma apropriação do ambiente
orientada por ideologias antropocêntricas.

Isso significa que, para os mapas digitais inte-
ligentes darem suporte a práticas ecocêntricas no
ecossistema de uma cidade inteligente, tais ma-
pas devem ser elaborados a partir da metodologia
do mapeamento participativo, na qual todos os su-
jeitos territoriais colaboram para a formulação de
percepções sobre o ambiente de modo dialógico e
consensual.

Então, se queremos menos carros circulando nas
cidades, se temos como meta-ampliar a utilização
de transportes coletivos, se temos o objetivo de
resolver problemas crônicos de mobilidade como
engarrafamentos, não basta utilizar oWaze ou o
Google Maps ou qualquer outro aplicativo de mo-
bilidade, pois tais aplicativos podem otimizar os
deslocamentos na cidade, mas não modificam o
modo de apropriação do ambiente pelo homem.

A exemplo dessas questões, aludimos a situação
dos povos indígenas que, geralmente são defini-
dos como nômades, uma expressão que tem um
caráter pejorativo na cultura ocidental. O fato de se
deslocarem constantemente não reflete, absoluta-
mente, toda a complexidade da sua relação com o
ambiente. Os yanomami são um povo muito móvel
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e tem moradia fixa, segundo Ramos (2008), cada
aldeia yanomami tem uma casa comunal à qual
os índios retornam invariavelmente. Além disso,
no manejo de seu território praticam dois tipos de
micro deslocamentos que refletem parte da sua sa-
bedoria como bem ratifica o trecho seguinte:

Um é ditado pela necessidade de se abrir novos roçados acada dois ou três anos e de buscar novos locais de caça,quando os animais escasseiam ou desaparecem das ime-diações das aldeias. Assim, as comunidades se deslocam,em parte, à procura de novos sítios onde a mata seja maispropícia ao cultivo, à coleta e à caça. Se uma comuni-dade permanece muito tempo no mesmo lugar, começaa rarear a fonte de proteína animal e a aumentar a dis-tância entre a aldeia e as roças, até chegar ao ponto emque é mais prático e sensato mudar a aldeia para maisperto das roças novas. Esses deslocamentos fazem-senormalmente num raio de cerca de três quilômetros acada cinco ou dez anos. Para quem convive constante-mente com os yanomami ou os visita a cada ano, essesmovimentos são quase imperceptíveis, mas tornam-sebastante evidentes quando retornamos depois de algunsanos de ausência. O outro micromovimento é de prazomais longo e pode advir do esgotamento acumulado deuma determinada área. A atividade intensiva de roças e decaça pode superar a capacidade de rejuvenescimento deuma microrregião, geralmente, envolvendo mais de umacomunidade. De modo a contrabalançar essa tendência,mais ou menos a cada geração, mudam as aldeias paramais longe num raio de cerca de dez a trinta quilômetros(Albert e Zacquini 1979). (RAMOS, 2008, p.108-109)).
Bem se vê que se trata de outro paradigma orien-

tado a relação homem-ambiente, bastante diverso
da insensatez predatória que se verifica nas cida-
des contemporâneas onde as pessoas se deslocam
apenas maximizando seus interesses, sem consi-
derar a capacidade do meio de suportar os efeitos
das ações humanas e se recompor.

Para tornar possível que diferentes concepções
de espaço e lugar possam vir à tona nas cidades
inteligentes, é preciso que os sujeitos territoriais
participem da formulação de percepções sobre este
ambiente, adicionando suas visões e vozes aos me-
canismos estreitos e discriminatórios dos algorit-
mos.
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DOS MA-
PAS DIGITAIS INTELIGENTES NA JUS-
TIÇA PENAL

As perspectivas para as cidades do século XXI gi-
ram em torno de cenários em que a cidade se torna
não somente inteligente, mas legível, graças à ela-
boração de mapas com os dados contidos em ban-
cos de dados públicos alimentados pelos fluxos de
pessoas, bens e serviços no ambiente urbano.

Uma cidade típica funciona de tal forma que o
sistema atende aos usuários. Em uma “cidade legí-
vel”, o sistema atende aos usuários enquanto eles
alimentam os serviços com dados, criando, assim,
um ciclo de feedback que deve resultar em um ciclo
de experiências melhoradas.

Como os dados têm um contexto de informa-
ções geográficas anexado, surge a possibilidade de
criar mapas que oferecem insights sobre as impli-
cações geoespaciais de quaisquer dados constantes
em bancos de dados. Assim, os mapas digitais in-
teligentes utilizados no contexto de uma cidade
legível, contêm dados que podem servir para ex-
plicar o que aconteceu, apontar problemas, contar
vitórias e embasar a tomada de decisão, recomen-
dando ações a partir dos dados e especulando o que
pode acontecer.

Porém, o inconveniente da utilização dos ma-
pas digitais inteligentes neste processo de trans-
formação urbana, no qual as cidades se tornam
legíveis, é que mais tecnologia em um ambiente
inteligente interativo, pode representar, também,
mais riscos sociais e tecnológicos e, na hipótese de
cometimento de algum delito por falta de precau-
ção, ocorreria uma incriminação dolosa indepen-
dentemente do estado mental do sujeito territorial,
restringindo-se às liberdades individuais daqueles
que não são alfabetizados midiaticamente e infor-
macionalmente.

Como o mapa digital inteligente contém vastas
informações sobre diferentes aspectos de uma ati-
vidade, pode-se dimensionar melhor os riscos em
sua gravidade. Em tal contexto de amplo acesso
à informação, se o sujeito agir inadvertidamente
pode ser responsabilizado dolosamente de forma
automática, pois para os juristas normativistas,
a gravidade do risco criado demonstraria que o
agente conhecia e queria o resultado lesivo.

Se o mapa advertir quanto à gravidade do risco,
o sujeito não poderá agir conforme seu próprio en-
tendimento sem que seja incriminado automati-
camente por dolo, pois não há uma margem de
especulação do seu estado mental e cognitivo, já
que para os normativistas, pela gravidade do risco
criado, deduz-se que o agente conhecia e queria o
resultado lesivo. Assim, o sujeito não poderá agir
de modo diverso do preceituado no mapa digital
inteligente, sob pena de incorrer em dolo, caso seja
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adotada uma postura normativista.
O dolo vem sendo compreendido pela doutrina e

jurisprudência como conhecimento e vontade de
cometer o delito, conhecimento dos elementos do
tipo e vontade de realizar a conduta proibida. Po-
rém, há teorias que dispensam o elemento volitivo,
segundo as quais bastaria o conhecimento do tipo
para caracterizar o dolo, isto é, a representação da
possibilidade da ocorrência do fato típico, essas
teorias são denominadas normativistas.

Desde o século XIX, as propostas de conceitua-
ção do dolo surgidas podem ser incluídas em dois
grandes grupos, os ontologistas e as normativistas.
De acordo com Costa (2015), às teorias do grupo
ontologista abrangem as teorias da vontade e as
teorias do conhecimento.

Segundo os adeptos das teorias da vontade, o
dolo seria composto de dois elementos, o intelec-
tual (consciência atual como representação psí-
quica) e o volitivo (decisão de agir). Para os parti-
dários desta corrente dolo seria, portanto, conhe-
cer e querer o tipo objetivo ao tempo da conduta.
(COSTA, 2015). Mas, ainda de acordo com Costa
(2015), há ontologistas que defendem as teorias do
conhecimento por entender desnecessário o ele-
mento volitivo. Assim, para a caracterização do
dolo bastaria o conhecimento efetivo ou a repre-
sentação da possibilidade ou da probabilidade do
resultado.

No contexto destas teorias diferencia-se o dolo
em direto ou eventual. Se o agente queria o re-
sultado como fim de sua ação ou considerou que
a produção do resultado estaria necessariamente
unida à consecução do fim almejado, o dolo é di-
reto. Se o autor aceita como possível ou provável
a ocorrência do resultado, assumindo o risco de
sua produção, isto é, se conforma com a possibili-
dade da lesão, consente, então diz-se que o dolo é
eventual. (PEDRO, 2019).

Nas concepções normativas, entende-se que um
conhecimento ou uma vontade se imputam a um
sujeito se preenchidos determinados requisitos ju-
rídicos. Segundo Costa (2015, p.2), não se busca
saber o que o agente conhecia ou queria, mas se es-
tão presentes elementos que permitam a atribuição
do dolo ao autor do fato. Desse modo, o dolo não se-
ria descritivo, pertencente ao mundo fenomênico
e sim, prescritivo, uma realidade axiológica. Isso

significa que o juiz irá valorar a situação e se enten-
der que o risco criado conscientemente pelo agente
é grave pode impor uma sanção a título de dolo,
que enseja pena mais grave que a culpa. (COSTA,
2015).

Considerando que esses aplicativos de mobili-
dade funcionam por algoritmos que trabalham
com perfis nos quais características e comporta-
mentos são discriminados, acredita-se que aqueles
que não forem alfabetizados midiaticamente e in-
formacionalmente, ficarão mais vulneráveis à pu-
nição estatal mais severa nas cidades inteligentes,
cidades legíveis. No entanto, se o processamento
de dados por meio de algoritmos oferece embasa-
mento para tomadas de decisões dos mais variados
tipos, o que contribui para a mitigação de riscos,
não se pode esquecer que os algoritmos se baseiam,
em grande parte, em discriminação estatística, isto
é, na diferenciação de indivíduos baseada nas ca-
racterísticas de um grupo e na probabilidade de tal
grupo agir de determinada maneira, tornando-se
indispensável compreender se os processos e crité-
rios utilizados para classificar indivíduos são cor-
retos, transparentes e, em última instância, justos.
(MENDES; MATIUZZO, 2019).

No contexto de cidades inchadas pela explosão
demográfica, disseminação dos aplicativos de mo-
bilidade pelo barateamento dessas tecnologias e re-
alização de investigação criminal tecnológica pelo
Estado, a utilização dos mapas digitais inteligen-
tes pode se converter em mais um instrumento de
vigilância da hipermodernidade. Assim sendo, é
especificamente sobre os que não foram alfabeti-
zados midiaticamente e informacionalmente que
poderão recair as incriminações dolosas.

Nas narrativas engendradas na cidade legível,
o mapa digital é o já-dito que foi esquecido e que
retorna no dizer do sujeito como se o dizer estivesse
sendo dito pela primeira vez e que vai ser utilizado
para incriminá-lo mais severamente se agir sem
cautela.

Em uma cidade legível, onde se veiculem am-
plamente mapas digitais inteligentes, o cidadão se
transforma em um personagem e como persona-
gem, ele apenas representa, realiza uma perfor-
mance com uma audiência, encenando uma narra-
tiva, mas ele não é um sujeito que esteja na origem
do próprio discurso, porque personagens e coisas
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estariam adormecidas no interior de um texto e
quando acionadas por um interlocutor, a narra-
tiva, por seu próprio poder de atração, se realizaria.
Bem se vê que há um lugar onde o acontecimento
é convocado a se produzir, verificando-se, então,
uma nova e insidiosa forma de vigilância e controle.
(COUTINHO., 2008).

Assim, os mapas digitais inteligentes podem re-
forçar a segregação social e a reprodução de desi-
gualdades sociais, pois aqueles que não são alfa-
betizados midiaticamente e informacionalmente
ficam mais vulneráveis ao controle estatal e incri-
minação sem as garantias fundamentais decorren-
tes do princípio da culpabilidade.

A redução das desigualdades sociais é um dos
requisitos para a sustentabilidade ambiental, en-
tão, os mapas digitais inteligentes por ameaçarem
as liberdades individuais, sobretudo dos que não
são alfabetizados midiaticamente e informacional-
mente, afetam negativamente o equilíbrio do ecos-
sistema das cidades inteligentes.

Para evitar que os não alfabetizados midiatica-
mente e informacionalmente restem reféns da tec-
nologia na cidade inteligente, torna-se necessário
que a cidade se torne uma cidade não somente in-
teligente, mas midiática e informacional alfabeti-
zada, isto é, uma cidade MIL (media and informa-
tion literacy city) onde possam ter lugar, práticas de
mapeamento participativo levadas a cabo por cida-
dãos capacitados para lidar com as infraestruturas
de tecnologia disponíveis.
CIDADESMIL, MAPEAMENTO PARTICI-
PATIVO E SUSTENTABILIDADE
Cidades MIL significa “media and information lite-
racy cities”, ou seja, cidades que usam novas tecno-
logias, mas com a participação de novos stakehol-
ders, como governos e formuladores de políticas,
influenciadores e jovens, usando a inteligência ar-
tificial, o big data, a robótica e novas tecnologias
em geral, mas de forma ética, sustentável, crítica,
inovadora e responsável quanto ao seu impacto so-
cial. (CHIBÁS; YANAZE, 2020).

A aplicação da tecnologia no ambiente público
e nas interações das pessoas com a cidade em que
vivem está relacionada a um conceito atual conhe-
cido como “cidades inteligentes” (ou smart cities

em inglês) e representa cidades que buscam um
melhor uso das tecnologias de informação e comu-
nicação para aumentar a eficiência e a qualidade de
vida em matéria de segurança, saúde, entreteni-
mento, serviços comunitários, bem como governo
e cidadãos. Mas as iniciativas de cidades inteligen-
tes frequentemente subestimam o papel que os
cidadãos desempenham nesse processo. (CHIBÁS;
YANAZE, 2020).

O conceito de cidades MIL vai além e abrange o
conceito de cidade inteligente, porque para ser ver-
dadeiramente sustentável, uma cidade inteligente
também deve ser uma cidade MIL. Isso envolve
educar, capacitar e empoderar moradores de todas
idades e classes sociais, bem como os diversos sta-
keholders e atores dos mais tradicionais aos menos
tradicionais para estabelecer redes de cooperação
onde façam um uso crítico, ético, verdadeiramente
criativo e responsável das novas infraestruturas e
tecnologias que oferecem as cidades contemporâ-
neas. (CHIBÁS; YANAZE, 2020).

Se nas cidades inteligentes a infraestrutura de
tecnologia disponibilizada aos cidadãos traz preo-
cupações com os dados gerados pelas plataformas
e aplicativos, assumindo bastante relevo as discus-
sões sobre a transparência da inteligência artificial
e seu emprego fundado na centralidade da pessoa
humana, nas cidades MIL busca-se contornar este
problema empoderando os cidadãos com relação
a esses dados, através da sua participação crítica e
reflexiva nas plataformas e aplicativos.

Quando se discorre sobre as cidades inteligentes, a ten-dência predominante é a de compreender que a quanti-dade massiva de dados gerados a todo o momento sobreas cidades (big data) deve ser extraída, filtrada, estru-turada e sistematizada para compor indicadores-chavede desempenho (métricas) relevantes e estratégicos. Nocaso das cidades MIL, ou seja, a literacia em mídia e in-formação no contexto das cidades, a essência está noempoderamento sobre estes indicadores com o objetivode promover a ação transformadora por parte dos diver-sos agentes do contexto das estruturas sociais, com focono aprimoramento do bem comum, fomentando a cida-dania e respeitando as diversidades de forma sustentável,com cocriação e coparticipação das pessoas e de novosatores sociais no governo da cidade. (CHIBÁS; YANAZE,2020, p.5).
Assim, o framework das cidades MIL proporci-

ona o ambiente ideal para promover práticas de
mapeamento participativo, mapeamento colabora-
tivo, nos quais sejam levados em conta os aspectos
subjetivos da vontade para a caracterização do dolo,
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o que atende ao princípio da culpabilidade e não
atenta contra as liberdades individuais.

Uma das formas de percepção do ambiente é o
mapeamento participativo, este processo é prove-
niente de um esforço coletivo que tem como intuito
a valorização da percepção. No mapeamento parti-
cipativo é levado em consideração o conhecimento
dos agentes locais no planejamento, conservação
de recursos naturais, diagnóstico, ordenamento
territorial e busca de resoluções de conflitos socio-
ambientais. (SANTOS LINHARES; SANTOS, 2017).

Cada grupo social tem capacidade de elaborar
proposições de ordenamento a partir do momento
em que estas estejam de acordo com suas pró-
prias concepções e sentimentos de território. Dessa
forma, a população que participa da elaboração dos
mapas pode incorporar o sentimento de pertenci-
mento nos momentos de decisões com seus conhe-
cimentos sistematizados. (SANTOS LINHARES;
SANTOS, 2017).

No mapeamento participativo o mapa, que é
uma representação espacial, é abordado de um ân-
gulo que permite explicar a percepção e a represen-
tação da realidade geográfica como uma parte de
um conjunto maior, que é o próprio pensamento
do sujeito, tornando a cartografia mais humana
e humanística e menos cartesiana e tecnológica.
(SEEMAN, 2005).

Por isso, a utilização da metodologia do mape-
amento participativo mostra-se mais adequada
tendo-se em vista a perspectiva de adoção de te-
orias normativistas pelos tribunais penais, pois
torna possível levar em consideração as percepções
pessoais dos sujeitos sobre o entorno, seus conhe-
cimentos empíricos, suas tradições e sentimentos
em relação ao ambiente.

Nesse aspecto, é possível dizer que também tor-
nam o cidadão proativo, alguém que muito além de
articular narrativas com uma audiência com base
em dados e algoritmos, muito além de realizar per-
formances, constrói uma realidade e participa da
gestão do meio ambiente. Só assim não se perma-
necerá ignorando que o mapa não é o território e
cada um vive a realidade do seu mapa e toma deci-
sões com base nele.

Contra dados, o argumento que se articula é que
essa não é uma questão de reagir adequadamente
a um cenário, mas de agir antecipadamente evi-

tando riscos porque se participa da gestão do am-
biente: proatividade e não reatividade. E somente
a metodologia do mapeamento participativo pode
proporcionar isso.

Portanto, torna-se importante que as cidades,
além de inteligentes, assumam as características
de cidades midiática e informacionalmente alfabe-
tizadas, para que a tecnologia dos mapas digitais
inteligentes não se volte contra grupos sociais vul-
neráveis, criminalizando suas percepções do ambi-
ente, suas formas de ser e estar no espaço e, assim,
incrementando as desigualdades sociais.

Para a sustentabilidade do ecossistema das cida-
des inteligentes é imprescindível que as infraestru-
turas de tecnologia disponíveis promovam, tam-
bém, as liberdades fundamentais, o que é essencial
para o balanceamento da dimensão socioambiental
no equilíbrio ecológico como bem observa Lima:

A partir desse ponto de vista percebe-se que qualquertentativa, visando à explicação do processo de interaçãohomem-ambiente exige o desenvolvimento de análises,que permitem a identificação e a interpretação dos meca-nismos que mediatizam a relação homem-natureza nocontexto bio-socioeconômico. (LIMA, 1984).
Assim, fatores sociais como a existência de li-

berdades individuais, de instituições democráticas
e de normas transparentes, afetam a sustentabili-
dade do ecossistema, influenciando não somente
o bem-estar dos indivíduos, mas também suas re-
lações com o meio ambiente. Ora, utilizando um
mapa elaborado por inteligência artificial no ecos-
sistema de uma cidade inteligente, o cidadão pode
ser incriminado dolosamente e automaticamente
por antecipação, caso cometa algum crime. Ou seja,
uma liberdade fundamental como o princípio da
culpabilidade pode ser ameaçada enquanto se ex-
pande o uso desta tecnologia que pretende facilitar
a apropriação do espaço pelo homem às custas de
uma ditadura algorítmica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os mapas digitais inteligentes, atra-
vés da discriminação algorítmica, ensejam vieses
na justiça penal, por isso a construção de cidades
midiaticamente e informacionalmente alfabetiza-
das bem como o mapeamento participativo, são as
medidas mais adequadas para assegurar a susten-
tabilidade no ecossistema das cidades inteligentes.



CAMPOS, A.Y. e AZEVEDO, S.L.M. | 25

Compreende-se que a sustentabilidade das cida-
des inteligentes está relacionada ao atendimento
de exigências democráticas de justiça e equidade
que qualquer proposta de urbanismo sustentável
deve observar. Assim, o estudo contribui então
para o fortalecimento das garantias fundamentais
ao repensar as novas teorias normativistas sobre
os institutos do dolo e da culpa à luz do impacto
que novas tecnologias podem provocar.
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ResumoO presente estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a transdisciplinaridade como fundamento da EcologiaHumana a partir de conceitos, princípios e valores esposados pela Carta da Transdisciplinaridade elaborada no PrimeiroCongresso Mundial de Transdisciplinaridade (Portugal, Novembro de 1994), e do paradigma da complexidade, defendidapor MORIN (2003). O intuito é contribuir com as permanentes e atuais discussões no mundo acadêmico e social, sobre anatureza da Ecologia Humana, apontando outras vertentes de pensamentos e análises desta área do saber que cuida, entreoutros aspectos, de conquistar a dignidade humana e estabelecer relações permanentes entre o ser humano e a natureza.Utilizou-se como procedimento metodológico, a revisão bibliográfica, análise teórico-crítica e interpretação dos textos deespecialistas, entre eles, destacam-se Morin (2003), Alvim (2014), Nicolescu (1999), Rodrigues (2018), Pires (2014), Santos(2008), Maturama (2001), entre outros. Pode-se concluir que a Ecologia Humana, como área de conhecimento científico,mesmo não admitindo ser um saber que ultrapassa a disciplinaridade, situa-se no campo da transdisciplinaridade e dopensamento complexo e tem nestes, o fundamento da sua existência. Como a Ecologia humana trata das relações entrea espécie humana e o meio ambiente, não poderia ela trilhar este caminho sem desenvolver um olhar complexo, sem sertransdisciplinar.
Palavra Chave: Ecologia Humana. Transdisciplinaridade. Complexidade.

AbstractThis paper aims to present a reflection on transdisciplinarity as a fundament of Human Ecology through concepts, principlesand values discussed in the Charter of Transdisciplinarity, developed in the First World Congress of Transdisciplinarity(Portugal, November 1994), and through the paradigm of complexity, defended by Morin (2001). It intends to contributewith permanent and contemporary debates in the academic world about the nature of Human Ecology, pointing out othertheoretical biases and analysis of the knowledge field that approaches, among other things, the acquisition of human dignityand the establishment of permanent relations between man and environment. As methodological procedure, the study hasused bibliographical review, theoretical-critical analysis and interpretation of texts of specialists such as Morin (2013), Alvim(2014), Nicolescu (1999), Rodrigues (2018), Pires (2014), Santos (2008), Maturama (2001), among others. It was concludedthat Human Ecology, as a scientific knowledge field, even not assuming itself as an area that overcomes interdisciplinarity,is situated in the field of transdisciplinarity and complex thinking, basing on these the fundaments of its existence. SinceHuman Ecology approaches the relations between human beings and environment, it could not walk this path withoutdeveloping a complex look, without being transdisciplinary.
Key words: Human Ecology, Transdisciplinarity, Complexity.

ResumenEl estudio presenta una reflexión sobre la transdisciplinariedad como un fundamento de la Ecología Humana a partir delos conceptos, principios y valores subrayados por la Carta de la Transdisciplinaridad elaborada en el Primero CongresoMundial de Transdisciplinariedad (Portugal, Noviembre, 1994), y del paradigma de la complejidad, defendida por MORIN(2013). Nuestra intención es contribuir con los permanentes y actuales debates en el mundo académico y social, sobre lanaturaleza de la Ecología Humana, señalando otras vertientes del pensamiento y análisis de esta área del saber que investiga,además de otros aspectos, la conquista de la dignidad humana y establece relaciones permanentes entre el ser humano yla naturaleza. Usamos como metodología la revisión bibliográfica, análisis teórico y crítico e interpretación de los textosde especialistas, tales como Morin (2013), Alvim (2014), Nicolescu (1999), Rodrigues (2018), Pires (2014), Santos (2008),Maturama (2001), y muchos otros. Hemos concluido que la Ecología Humana, como área del conocimiento científico, aunquesin admitir que es un saber que sobrepasa la disciplinaridad, se ubica en el área de la transdisciplinaridad y del pensamientocomplejo, y posee en éstos, el fundamento de su existencia. Como la Ecología humana investiga las relaciones entre la especiehumana y el medio ambiente, ella no podría caminar hacia su destino sin que desarrollara una mirada compleja sin volversetransdisciplinar.
Palabras clave: Ecología Humana. Transdisciplinaridad. Complejidad.
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INTRODUÇÃO
Até a metade do século XX, grande parte das ciên-
cias tinha como modo de conhecimento a redução
de um todo pelo conhecimento das partes que o
compõem, tendo como conceito chave o determi-
nismo o qual afirma que as escolhas e ações huma-
nas não acontecem devido ao livre-arbítrio, mas
por relações de causalidade; e o modelo iluminista
do fracionamento da realidade.

A ciência clássica sempre produziu uma visão
simplificada e fragmentada do universo, a que o
filósofo Edgar Morin (2003) denominou de para-
digma da simplificação, traduzida, entre outros,
pelo desprezo do local e da singularidade, pelo de-
terminismo universal, pela separação total do ob-
jeto em relação ao seu ambiente, pela eliminação
do ser e da existência por meio da quantificação e
da formalização, etc.

Contrapondo-se a esta visão simplificada e redu-
cionista, Morin propôs o paradigma da complexi-
dade, que tende para o conhecimento multidimen-
sional e que, segundo este autor “[...] ao aspirar a
multidimensionalidade, o pensamento complexo
comporta em seu interior um princípio de incom-
pletude e de incerteza” (MORIN, 2003, p.177).

Por que falar do pensamento complexo? De uma
forma geral, porque ao enfocarmos a transdisci-
plinaridade, precisamos remeter à teoria do pen-
samento complexo de Morin (2005), buscando a
compreensão dos fenômenos e a aquisição de co-
nhecimentos de maneira holística e contextuali-
zada. O pensamento complexo, a um só tempo,
separa e associa, reduz e complexifica, trazendo a
relação de convívio e inseparabilidade dos antagô-
nicos, dos concorrentes, dos contrários. Morin in-
dica “como uma modificação local repercute sobre
o todo e como uma modificação do todo repercute
sobre as partes” (MORIN, 2003, p.25).

A Carta da Transdisciplinaridade, escrita em
1994, opondo-se textualmente à tecnociência, ao
obscurantismo, às desigualdades crescentes dos
povos e nações do nosso planeta, afirma ao mundo
os princípios fundamentais da transdisciplinari-
dade. Nesta mesma direção caminha a Ecologia Hu-
mana, que, afirmando-se como ciência, estabelece

com as demais áreas do conhecimento uma relação
dialógica, sistêmica, recursiva e complexa. Uma
complexidade que só pode ser entendida por um
sistema de pensamento aberto, multidimensional,
abrangente, interconectado e flexível, que se en-
contra em processo intermitente de mudança. Al-
vim (2014), ao tratar sobre as bases da Ecologia Hu-
mana, assevera que ela se transformou numa ciên-
cia especializada e que manteve, ao mesmo tempo
“uma visão holística, abrangente e transdisciplinar,
condição que a torna complexa e mesmo difícil de
ser definida” (ALVIM; BADIRU; MARQUES, 2014,
p.28)

Assim, o presente artigo divide-se em três itens.
O item inicial analisa os dispositivos contidos na
Carta da Transdisciplinaridade, com destaque aos
conceitos, princípios e valores nela contidos e dis-
cute o paradigma da complexidade defendida por
Morin (2003). No item seguinte, são apresenta-
das algumas reflexões sobre a natureza científica
da Ecologia Humana, a partir de alguns autores
que tratam com maestria sobre o tema. Por fim,
conclui-se apresentando a transdisciplinaridade,
que traz consigo a complexidade e a totalidade dos
fatos dentro dos vários níveis de realidades existen-
tes, como fundamento epistemológico da Ecologia
Humana.
MÉTODOS

Para a produção do presente artigo, utilizamos
como procedimento metodológico, a revisão bibli-
ográfica, a análise teórico-crítica e interpretação
dos textos de teóricos especialistas, entre estes,
destacam-se Morin (2003), Alvim (2014), Nico-
lescu (1999), Rodrigues (2018), Pires (2014), San-
tos (2008), Maturana (2001), entre outros.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Carta da Transdisciplinaridade: conceitos, prin-
cípios e valores transdisciplinares e o Paradigma
da Complexidade.

Foi no I Congresso Mundial de Transdisciplinari-
dade, realizado no ano de 1994, na Arrábida, Por-
tugal, que surgiu a Carta da Transdisciplinaridade,
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trazendo no seu bojo, especificamente no artigo 3º,
que "a transdisciplinaridade não procura a domi-
nação de várias disciplinas, mas a abertura de todas
as disciplinas ao que as atravessa e as ultrapassa.”
(FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 2019).

Elaborada por muitos, entre estes Lima de Frei-
tas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu, esta Carta,
enfrentando a complexidade do mundo contem-
porâneo, extrapolando a tecnociência e adotando
uma visão global do ser humano, consignou, por
meio de seus quatorze artigos, um conjunto de
princípios fundamentais da transdisciplinaridade.
A transdisciplinaridade busca a compreensão dos
fenômenos e a aquisição de conhecimentos de ma-
neira holística e contextualizada. O conhecimento
adquire uma característica transversal, pois arti-
cula elementos que passam entre, além e através
das disciplinas, numa busca de compreensão da
complexidade.

Apenas o conhecimento disciplinar não é sufici-
ente para abarcar todos os níveis da realidade que
é plural e diversa. A transdisciplinaridade consig-
nada na Carta não busca o domínio das várias dis-
ciplinas, “mas a abertura de todas as disciplinas ao
que as une e as ultrapassa”. Assim, numa relação
dialética, o conhecimento adquire uma caracterís-
tica transversal. Interessa-se pela dinâmica gerada
pela ação de vários níveis de realidade ao mesmo
tempo. Neste sentido, conforme Nicolescu (1999)
as pesquisas disciplinares e transdisciplinares não
são antagonistas, mas complementares.

Adiante, a Carta assevera que o empobrecimento
do conhecimento advém do formalismo excessivo,
da rigidez das definições e do exagero da objeti-
vidade, que exclui o sujeito. Neste sentido, atesta
Morim (2003) que as teorias científicas não são
o puro e simples reflexo das realidades objetivas,
mas os coprodutos das estruturas do espírito hu-
mano e das condições socioculturais de produção
do conhecimento.

Ultrapassando o campo das ciências exatas, a
transdisciplinaridade vai além e, dialogando com
as ciências humanas, chega à arte, à literatura, à
poesia e à experiência interior. (Carta da Transdis-
ciplinaridade, 1994, arts. 4 º e 5 º). Desse modo,
admite-se, cada vez mais, o crescimento no campo
científico da consciência de que a ciência se con-
figura como uma prática de construção de mode-

los, de formulação e solução de problemas num
mundo em constante mutação (MATURANA; VA-
RELA, 1992; SAMAJA, 1994).

A Carta da Transdisciplinaridade tratou, tam-
bém e com firmeza, sobre a dignidade do ser hu-
mano, que, para ela, é de ordem cósmica e planetá-
ria. O ser humano tem direito a uma nacionalidade,
como uma transnacionalidade, como habitante da
terra. Consignando, neste sentido, que o reconhe-
cimento da Terra como pátria é um dos imperativos
da transdisciplinaridade.

Quanto à ética transdisciplinar, rejeita-se qual-
quer atitude que não aceite o diálogo e à discussão,
independentemente de sua origem: ideológica, ci-
entificista, religiosa, econômica, política ou filosó-
fica. Defende-se o respeito absoluto às alteridades,
considerando a unidade pela vida comum numa só
e mesma Terra.

Pode-se asseverar que a Carta da Transdiscipli-
naridade, adotada no Primeiro Congresso Mundial
de Transdisciplinaridade em Arrábida, Portugal,
em novembro de 1994, é um grande instrumento
de afirmação e reconhecimento de valores e princí-
pios voltados à formação de uma nova cultura pro-
fissional, intelectual e educacional que contempla
uma qualificação diversificada, que permite, gra-
dativamente, abolir as distâncias culturais e que
tem como eixo a reaproximação dos homens de
si mesmos, uns dos outros e da natureza (RODRI-
GUES, 2018)).
O Paradigma da Complexidade

Na busca científica para o conhecimento da reali-
dade, há de se admitir, como ponto de partida, que
o real é complexo e dinâmico. Neste sentido, o novo
modo de conhecer que reconhece os vários níveis
de realidade e nos remete ao sentido de interação,
permite-nos desenvolver um olhar transdiscipli-
nar e complexo. Este olhar inclui o espaço interior
de cada pessoa, o espaço do outro ser humano e da
natureza.

Neste sentido, a pretensão de ultrapassar a vi-
são conservadora do pensamento newtoniano-
cartesiano que, além da fragmentação do conheci-
mento, propõe uma visão reducionista do universo,
de cegueira cognitiva, de linearidade e verdades ab-
solutas, entre outras atitudes conservadoras,
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No paradigma da complexidade, Morin (2006,
p.380) propõe que a educação transformadora aco-
lha o reencontro de múltiplas visões por meio de
sete vias: “1) a superação das cegueiras do conhe-
cimento: o erro e a ilusão; 2) o entendimento dos
princípios do conhecimento pertinente; 3) ensino
da condição humana, 4) ensino da identidade ter-
rena; 5) enfrentamento das incertezas; 6) ensino
da compreensão; e 7) ensino da ética do gênero
humano”. Tais vias são desenvolvidas de maneira
a gerar uma ação docente crítica e reflexiva, que
depende do entendimento de que a profissão de
educador parte de uma prática social e volta-se
para ela. Trata-se de subsidiar a produção do co-
nhecimento que ajude a transformar a realidade
social.

Ainda para Morin (2003) a necessidade de rea-
lizar uma reforma do pensamento é uma questão
antropológica e histórica, capaz de promover a cul-
tura de uma consciência humanitária que se funde
na capacidade de integração entre a vida, a conduta
e o conhecimento. Defende o sociólogo francês que
o pensamento complexo aspira ao conhecimento
multidimensional.

A multidimensionalidade do conhecimento su-
pera a especialização, a simplificação e a fragmen-
tação de saberes. Para o pensador, os saberes tra-
dicionais foram submetidos, ao longo do tempo, a
um processo reducionista que acarretou a perda
das noções de multiplicidade e diversidade. A sim-
plificação, de acordo com o filósofo francês Morin
(2013), está a serviço de uma falsa racionalidade,
que passa por cima da desordem e contradições
existentes em todos os fenômenos e nas relações
entre eles.

Para recuperar a complexidade da vida nas ciên-
cias e nas atividades humanas, Morin recomenda
um pensamento crítico sobre o próprio pensar e
seus métodos, o que implica sempre voltar ao co-
meço. Não se trata de uma sucessão de aconteci-
mentos que se repetem sempre e que resulta em
uma situação aparentemente sem saída, mas de
um procedimento em espiral, que amplia o conhe-
cimento a cada retorno e, assim, se compatibiliza
com o fato de o aprendizado ser para toda a vida.

Neste diapasão, pode-se asseverar que a com-
plexidade não deve separar sujeito/objeto, quali-
dade/quantidade, alma/corpo, espírito/matéria, fi-

nalidade/causalidade. O que Morin (2013) propõe é
um rompimento com este paradigma da simplifi-
cação, que impede de conceber a relação, ao mesmo
tempo, de implicação e separação entre o homem
e a natureza. No lugar dele, o filósofo propõe o
paradigma da complexidade, baseado na implica-
ção/distinção/conjunção. A complexidade aparece
como dificuldade e incerteza, não como clareza e
resposta.

Portanto, é preciso que aprendamos a pensar
conjuntamente a ordem e a desordem, mas para
estabelecer esse diálogo, Morin diz que precisa-
mos associá-las a outras noções. Por isso, “a com-
plexidade é a união entre a unidade e a multiplici-
dade” (MORIN, 2003, p.38), p.38). O grande desa-
fio do pensamento complexo, para ele, não é como
no pensamento simples a busca pela completude,
mas sim poder estabelecer uma articulação entre
os mais diversos campos de pesquisas e disciplinas.

Para Nicolescu (1999, p.36), “A complexidade
nutre-se da explosão da pesquisa disciplinar e, por
sua vez, a complexidade determina a aceleração
da multiplicação das disciplinas”. O paradigma da
complexidade, desta forma, se expande numa abor-
dagem transdisciplinar. Sugere, ainda o autor, que
realizemos a conciliação entre a linguagem interior
do homem e o saber que ele constrói; conciliação
que resulta da compreensão e do reequilíbrio entre
o saber produzido e as necessidades interiores do
homem.(NICOLESCU, 1999, p.36).

Assim, pode-se sustentar que a relação entre a
transdisciplinaridade e o pensamento complexo
encontra-se na proposta de religação entre o que
está partido, desconectado, tudo quanto permite
religar o todo e a parte.
ANATUREZADA ECOLOGIAHUMANA
O grande desafio de todas as ciências, na atuali-
dade, consiste em analisar e compreender a com-
plexidade das realidades sociais, econômicas, tec-
nológicas, ambientais e culturais que se impõem
cotidianamente em ritmo acelerado numa socie-
dade pós-moderna. O saber de ontem, muitas ve-
zes já não responde às inquietações de hoje. E o
que se sabe hoje, certamente não servirá de respos-
tas aos problemas futuros. Ademais, as respostas
e soluções apresentadas aos novos problemas que
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surgem não são imutáveis e conclusivos. Segundo
Pires (2014):

Os autores que têm estudado estes problemas complexossão unânimes em considerar que as formas tradicionaisde os abordar não são úteis; encontrar soluções para pro-blemas sociais complexos exige que se altere a forma depensar e agir, exigem novos saberes pluridisciplinares eum ambiente colaborativo entre as ciências sociais e asciências naturais (...) (MIRANDA, 2014, p.109).
A complexidade que se faz presente no mundo

exige novos paradigmas teóricos, conceituais e prá-
ticos. A diversidade impõe um olhar plural e pro-
fundo para a realidade. Assim, a Ecologia Humana,
pela sua especificidade, contribuirá para se promo-
ver essa “nova forma de olhar o mundo”, conside-
rando que esta ciência fomenta a interdisciplinari-
dade e uma abordagem holística (MIRANDA, 2014,
p.111).

Podemos afirmar, de início, que a Ecologia Hu-
mana surgiu a partir da necessidade de se estudar
o homem na sua relação com a natureza e como
parte da mesma. Esta relação se estabelece através
de um sistema amplo, complexo e interligado em
um processo ativo de influência e mudança mútua.

A ecologia humana é a mais interdisciplinar das
ciências e a mais democrática (ALVIM; CASTELHA-
NOS, 2017) das que estudam o fenômeno humano
em relação ao meio ambiente. Na ecologia humana,
o ambiente é percebido como um ecossistema. Em
um ecossistema, as partes e o todo são interdepen-
dentes. A palavra ecossistema foi utilizada pela
primeira vez no ano de 1935, pelo ecólogo inglês
Arthur George Tansley. Ele utilizou esse termo
para descrever uma unidade em que componentes
bióticos e abióticos interagem entre si formando
um sistema em equilíbrio.

Sabemos que ecologia humana teve como pre-
cursores os trabalhos de Durkheim (1858-1917),
Darwin, e do próprio Freud, sendo sistematizada
na Escola de Chicago (EUA), nas primeiras décadas
do século XX e objetivava se constituir como um
modelo de pensamento para a interpretação dos
sistemas humanos, culturais e naturais. Destaca-
se que a Escola de Chicago centrou seus estudos
na “ecologia urbana” e considerava a Ecologia Hu-
mana como extensão, prolongamento ou capítulo
da Ecologia Geral ou de outra ciência.

Só na década de 70 a Ecologia Humana do sé-
culo XX foi adquirindo autonomia científica e emer-

gindo como uma ponte entre as Ciências da Natu-
reza e as Ciências Sociais (CARVALHO, 2007). Os
cientistas naturais e sociais fundem-se num con-
senso quanto ao papel da Ecologia Humana no diá-
logo Homem-Homem e Homem-Natureza.

Na maioria dos atuais estudos, a ecologia hu-
mana é apontada como um paradigma científico
(BONFIM, 2016), ou um sistema de ideias, um nível
superior de pensamento, utilizando metodologia
sistêmica (ALMEIDA MACHADO, 1984, p.33). Ou-
tros teóricos contemporâneos, como Dyball (2009)
e Lawrence (2001) chegam até a situá-la numa di-
mensão adisciplinar. Robert Dyball (2010, p. 275)
afirma que a ecologia humana é uma forma de
construção do conhecimento sobre as interações
entre seres humanos, suas culturas e seus ecossis-
temas. Para Juan Tapia (1993) - criador da Ecologia
Humana como ciência - trata-se de uma ética para
a vida. Begossi (1993) destaca que a ecologia hu-
mana não é uma das ramificações da ecologia em si,
ela transcende à ecologia. (MARQUES, 2017, p.08).

No entender de Pires(2014) a Ecologia humana é
uma área de formação e de investigação que adota
uma perspectiva pluridisciplinar para analisar “as
interações entre os sistemas sociais e os sistemas
ecológicos estimulando a emergência de compe-
tências transversais e especializadas para a leitura
das mudanças sociais e ambientais que resultam
dessa interação” (MIRANDA, 2014, p.13) 2014, p.
13)

Não obstante, entendemos que a Ecologia Hu-
mana promove a transdisciplinaridade que se en-
contra além da interdisciplinaridade, como tam-
bém da pluridisciplinaridade. Segundo Morin
(2013), a transdisciplinaridade representa um nível
de integração e de inter-relacionamento discipli-
nar na procura de uma visão complexa. Trata-se,
para ele, de uma interação de disciplinas que vai
além da interdisciplinaridade, pois propõe uma in-
terconexão de vários sistemas interdisciplinares
num contexto mais amplo e geral.

Para Nicolescu (1999), a pluridisciplinaridade
cuida do estudo de um objeto de uma mesma e
única disciplina por várias outras disciplinas simul-
taneamente; a interdisciplinaridade diz respeito à
transferência de métodos de uma disciplina a ou-
tra, (p.45); já a transdisciplinaridade, “ diz respeito
àquilo que está ao mesmo tempo entre as discipli-
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nas, através das diferentes disciplinas e além de
qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão
do mundo presente, para o qual um dos imperati-
vos é a unidade do conhecimento” (NICOLESCU,
1999, p.46).

Nesse sentido, adotamos o entendimento de que
é a transdisciplinaridade que fundamenta os es-
tudos e pesquisas da ecologia humana. entendida
como um campo do saber científico que passando
entre, além e através de outros campos científicos,
vai em busca de compreender e explicar os mais
variados e complexos fenômenos da realidade, que
não é linear, nem tampouco único.

Distanciamo-nos, no mesmo sentido e com
mais rigor, em considerar a Ecologia Humana
como uma disciplina. Pois esta limita, fragmenta o
conhecimento, além de desconsiderar, muitas ve-
zes, a complexidade e abrangência dos fenômenos
estudados. Conforme Marques (2017) “[...] Há na
disciplinaridade uma grave contradição: “absurda-
se com a totalização, com o pensamento englo-
bante e defende a natureza alienante das partes”
(MARQUES, 2017, p.14).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto, concluímos que a Ecologia Humana,
como ciência, está para além das disciplinas. Ela
nos oferece uma perspectiva de superação do pro-
cesso de atomização, permitindo uma conduta
transversal pelas áreas de conhecimento.

Nesse sentido, adotamos o entendimento de que
é a transdisciplinaridade e a teoria do pensamento
complexo que fundamentam os estudos e pesqui-
sas da ecologia humana. Ecologia humana enten-
dida como um campo do saber científico que pas-
sando entre, além e através de outros campos ci-
entíficos, vai em busca de compreender e explicar
os mais variados e complexos fenômenos da reali-
dade, que não é linear, nem tampouco único.

Ademais, não se deve colocar a multi, inter e
transdisciplinaridade como se fossem uma coisa só,
ou com se tivessem os mesmos pressupostos epis-
temológicos. Muito embora estejam todas fora do
determinismo disciplinário, apresentam conceitos
e características distintas. A multidisciplinaridade
objetiva analisar cada elemento de estudo individu-
almente com o auxílio do conhecimento específico

de cada profissional na sua especialidade. Nesse
sentido, ela é diferente da transdisciplinaridade
que procura identificar a interação e a integração de
todos os elementos, ou seja, como há essa integra-
ção uns com os outros e como se afetam, buscando
um conhecimento totalizante e único daquela re-
alidade particular e dinâmica (BRANDÃO, 2000).
Tem-se, pois, que a multidisciplinaridade é reflexo
da multifuncionalidade. Tornando-se insuficiente
para superar os problemas de fragmentação e de-
sarticulação do conhecimento.

A multidisciplinaridade parece esgotar-se nas
tentativas de trabalho conjunto, pelos professo-
res, entre disciplinas em que cada uma trata de
temas comuns sob sua própria ótica, articulando,
algumas vezes bibliografia, técnicas de ensino e
procedimentos de avaliação. Poder-se-ia dizer que
na multidisciplinaridade as pessoas, no caso as dis-
ciplinas do currículo escolar, estudam perto, mas
não juntas. A ideia aqui foi buscar a justaposição
de disciplinas e a interdisciplinaridade é a integra-
ção entre as disciplinas. Ela surge para promover a
superação da super especialização e da desarticu-
lação teoria e prática, como alternativa à discipli-
naridade.

A transdisciplinaridade é mais aberta, mais am-
pla. A necessidade da transdisciplinaridade decorre
do desenvolvimento dos conhecimentos, da cul-
tura e da complexidade humana. É uma epistemo-
logia, uma metodologia proveniente do caminho
científico contemporâneo, adaptado, portanto, aos
movimentos societários atuais (PAUL, 2005). A
totalidade não se esgota na soma das partes, mas
constitui-se, num outro patamar, na síntese histó-
rica da realidade.

De acordo com Paul (2005) a transdisciplinari-
dade, não se refere a uma simples permuta de mé-
todos, como encontramos na pluri ou na interdis-
ciplinaridade. Ela supõe não permanecer, mas pas-
sar além. Esse mesmo autor salienta que a trans-
disciplinaridade não é para ser considerada como
uma super-disciplina. Ela tenta apenas responder
a uma nova visão de homem e da natureza pela
transposição e integração do paradigma atual. Ela
visa uma relação diferente entre objeto e sujeito,
com matizes e mais ampla. A complexidade e a
transdisciplinaridade são teorias que têm formado
o que Santos (2008) denomina de paradigma emer-
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gente
Diante de toda discussão, se pode dizer que, se a

Ecologia humana situa-se, como afirmou Marques
(2014, p.80), nas inquietações sobre essa relação
entre a espécie humana e os ecossistemas da Terra,
não poderia ela trilhar este caminho sem ampliar
sua área de abrangência, sem contemplar uma di-
versidade de saberes, sem desenvolver um olhar
complexo, sem ser transdisciplinar. Dessa forma,
estudar a ecologia humana na perspectiva da trans-
disciplinaridade e do paradigma da complexidade
é negar a fragmentação do mundo e dos saberes
humanos. O que, convictamente, almejamos.
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Resumo
O trabalho tem como objetivo analisar como as representações coloniais repercutem na atuação do Estado,em suas instituições, no que se refere às Comunidades Tradicionais de Terreiro – CTTro. Sob uma análisebibliográfica de autores como Nicolau Parés (2018) e Gwendolyn Midlo Hall (2017), foi possível delinear oprocesso de formação dessas representações negativas que, construídas sobre africanos e suas práticasno Brasil Colônia, repercutem contra as Comunidades Tradicionais de Terreiro – CTTro até os dias atuais.Nesse sentido, é que o Estado, em suas instituições, ao atuar diretamente com as CTTro incorre nessasrepresentações, violando direitos constitucionais a essas comunidades.
Palavra Chave: Povos de terreiro. Estado. Representações.

Abstract
This paper aims to analyze the colonial representations that are seen in the approach of the State, throughits institutions, to Traditional Terreiro (yard) Communities (CTTro). Through a bibliographical analysisof authors such as Nicolau Parés (2018) and Gwendolyn Midlo Hall (2017), it was possible to draw up theprocess of formation of these negative representations built about the Africans and their practices duringthe Brazilian colonial period, which are used against the Traditional Terreiro Communities – CTTrountil the present time. In this context, the State institutions, when acting directly with the CTTro, incurthese representations, which violates the constitutional rights of these communities.
Key words: Terreiro communities. State. Representations.

Resumen
El estudio investiga de qué modo las representaciones coloniales reverberan en la actuación del Estado,en sus instituciones y en lo que se refiere a las Comunidades Tradicionales de Terreiro – CTTro. Bajoun análisis bibliográfico de autores como Nicolau Parés (2018) y Gwendolyn Midlo Hall (2017), ha sidoposible señalar un proceso de formación de estas representaciones negativas que, construidas haciaafricanos y sus prácticas culturales en el Brasil Colonial, reverberan contra las Comunidades Tradicionaisde Terreiro – CTTro, incluso en los días de hoy. Por lo tanto, hemos concluído que el Estado, con susinstituciones, actuando directamente con las CTTro, derivan en estas representaciones, violando losderechos constitucionales de estas comunidades.
Palabras clave: Pueblos de terreiro. Estado. Representaciones
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INTRODUÇÃO

Tem tomado destaque nos últimos dois anos, a vei-
culação de notícias na mídia nacional de casos de
violação de direitos, envolvendo a participação de
crianças e adolescentes de Comunidades Tradici-
onais de Terreiro - CTTro. Nem tão proporcional
a isso, as CTTro têm se empenhado em denunciar
e se defender dos abusos do Estado, em suas insti-
tuições, nesses casos de violação que ao invés de
atuar para protegê-las acaba incorrendo em violar
seus direitos.

No decorrer da história, as práticas afro-
brasileiras são violadas pela força das represen-
tações coloniais impostas desde o princípio, sobre-
tudo, porque sua formação se deu com a vinda de
povos africanos para serem escravizados no Brasil
Colônia, que tiveram suas identidades sujeitas a
estratégias de apagamento por parte dos europeus
colonizadores, e se construíram sob perspectivas
brancas e cristãs. As representações de violência
e apagamento construídas nesse período repercu-
tem até hoje sob o que chamamos de racismo.

Para combater as violações históricas contra os
povos africanos, afro-brasileiros e suas práticas, o
Brasil adotou, em seu ordenamento jurídico, leis
de proteção e garantia à essas práticas e sujeitos.
No que tange as leis, também dedicou cuidado es-
pecial às crianças e adolescentes, pois são sujei-
tos em desenvolvimento. No entanto, os casos de
violações divulgados na mídia comprovam que o
ordenamento jurídico não garante uma atuação
do Estado livre de influência das representações
coloniais, do racismo.

Portanto, nos interessa compreender quais são
essas representações, como se formaram, onde po-
dem ser percebidas na atuação do Estado com as
CTTro, e que perspectiva podemos ter para comba-
ter esse desvio de conduta do Estado. Do contrário,
as Comunidades Tradicionais de Terreiro continu-
arão sendo perseguidas, violentadas, subjugadas
e quando falamos de Comunidades, também es-
tamos falando de pessoas, de indumentárias, de
tradições, de valores e memórias.

DA DIÁSPORA FORÇADA ÀS COMUNIDA-
DES TRADICIONAIS DE TERREIRO – CT-
TRo

A escravização de diversas etnias africanas no Bra-
sil foi parte do processo de colonização do país.
Desde África, o sistema escravista adotou estraté-
gias de apagamento desses sujeitos de modo que ao
chegar no Brasil, não lhes restasse qualquer traço
humano identitário, e enquanto mercadoria, pu-
dessem ser manejados de acordo com os desejos e
necessidades de traficantes e senhores de escravos,
como se observa no texto a seguir:

Em Uidá, onde ficavam um dos grandes portos de em-barque de escravos, na África, os negros escravizadospercorriam um caminho de cinco quilômetros da cidadeaté o porto. Neste percurso, todo escravo que ia embar-car era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore, aárvore do esquecimento. Em um depoimento de um doslíderes nagôs daquela região ouvimos o seguinte: “Brasil,Brasil! Os escravos destinados às Américas eram trocadospor bugigangas! Os escravos homens davam nove vol-tas em torno da árvore e as escravas, sete. Depois disso,supunha-se que os escravos perdiam a memória. Esque-ciam seu passado, suas origens, sua identidade cultural,para se tornarem seres sem nenhuma vontade de rea-gir ou de se rebelar. (ATLÂNTICO. . . , 1998, transcriçãominha).
No sistema escravista, somente aos traficantes e

senhores de escravos interessava o registro de no-
mes, gênero, família, origem, preço e etnia, mas a
violência com que essa subjugação atingiu os povos
africanos escravizados não impediu, de completo,
que trouxeram com eles a memória de suas identi-
dades e que utilizassem posteriormente a identifi-
cação étnica nos registros do tráfico transatlântico
e em interrogatórios (HALL, G. M., 2017). Assim,
individualmente, vieram nos corpos negros escra-
vizados pedaços duma cultura, religiosidade, so-
nhos, sociedade, cosmologia, descolados das insti-
tuições que lhes davam sentido (PARÉS, 2018).

A partir desses pedaços, no fluir do tempo his-
tórico, as práticas religiosas africanas, através da
resistência de seu povo, se organizaram para re-
criar suas instituições. A diversidade étnica dos
povos africanos e a interação forçada entre eles
e entre eles os indígenas e colonizadores, findou
numa nova maneira de praticar a cosmologia afri-
cana, ressignificando formas, ordens e elementos
de culto. Nesse sentido o que se revela no Brasil tem
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matriz africana e é algo totalmente inédito que ao
longo do tempo e do espaço adquiriu novos nomes
e contornos.

A ordem com que se modificam e constroem es-
sas práticas, a partir de então, afro-brasileiras, é
forjada pela necessidade de resistir a violência da
escravização, ainda que em graus diferentes de in-
tenção, força e estratégia. Práticas de cura, ritos
fúnebres, participação em irmandades e “natural-
mente” outras formas de instituições organizadas
pelo povo negro e para eles, foram formadas ao
longo desse processo de resistência.

Ainda para resistir, os hábitos católicos, partici-
pação de negras e negros escravizados nas irman-
dades católicas e suas festas, conhecidas como ba-
tuques, podia lhes conferir certo status, poder e
servir de fachada para sua fé, visto a obrigatori-
edade de conversão e a condenação acerca de ou-
tros hábitos, a exemplo dos calundus. Parés (2018,
p.112) fala que “o sincretismo afrocatólico do Can-
domblé contemporâneo encontra suas raízes nessa
duplicidade de práticas surgidas ainda no século
XVII e que se desenvolveram principalmente no
século XVIII”.

Se os batuques eram espaços de conversão cristã,
fachada e poder, aceitos de modo oficial, os calun-
dus, por outro lado, eram clandestinos, mas man-
tinham sentido semelhante de coletividade e poder
aos sujeitos escravizados. Alguns registros histó-
ricos trazem o termo calundu para falar de práti-
cas realizadas por negras e negros, caracterizadas
como práticas criminosas,

Outro termo, de origem angola, frequentemente utili-zado nos autos da Inquisição dos séculos XVII e XVIIIpara designar essas práticas, era “calundu” [...] Em 1685,a parda Clara Garcez, viúva, era denunciada por ter emcasa um “culto de criatura ou de pau de barro”, em tornodo qual vivia “curando a todos que a sua casa vinham do-entes, usando de calundus e bonifrates”. [...] No Rio, em1772, nos autos do processo contra uma calunduzeira denome Ana Maria da Conceição, define-se calundu comoo ato de “pular de várias danças”. [...] Em 1739, na vilade Sabará, em Minas Gerais, é acusada uma outra “ca-lunduzeira, curandeira e adivinhadeira”. A liberta angolaLuzia Pinta (PARÉS, 2018, p.111-112).
Sobre calundu, o que não nos deve escapar é a

acepção de que este ainda era prática que, mesmo
podendo envolver um coletivo, partia da premissa
individual, onde uma determinada pessoa era res-
ponsável pelo atendimento, ela quem incorporava,
curava, adivinhava conforme a necessidade de

quem requeria, e nem sempre havia um espaço
fixo para isso. Parés diz que, “no século XVIII “ca-
lundu” foi um termo genérico utilizado para desig-
nar atividades religiosas de várias índoles, porém
de origem africana” (PARÉS, 2018, p.115).

Ao passo que há uma forte característica inicial
de individualidade no atendimento curadora(o)-
cliente, é no calundu que se pode encontrar as
primeiras semelhanças de prática e culto afro-
brasileiro com o candomblé. Parece razoável a hi-
pótese de que, em face da resistência ao sistema
escravista, não só de negras e negros escraviza-
dos, mas também da pressão mundial ao longo do
tempo e da história, a conquista de espaço e de po-
der pelo povo negro também representou a necessi-
dade e possibilidade de estabilidade e organização
para as práticas religiosas.

Nesse sentido, alguns calundus começaram a
se organizar além do atendimento curadora(o)-
cliente. Numa carta de 1780, do conde de Povolide,
há o relato de bailes de pretos da Costa da Mina,
realizados em casas ou roças, com a condução de
uma Preta Mestra e altar de ídolos, cita ainda a ado-
ração de bodes, o uso de óleos, sangue de galo e a
partilha de bolos de milho com bênçãos de fortuna
(PARÉS, 2018). Nessa carta, se reafirma a proxi-
midade entre os cultos do calundu e o candomblé,
como o retrato de uma transformação de um no
outro.

É com o correr do tempo e das forças das lutas
que as práticas religiosas afro-brasileiras vão se
transformando e restabelecendo a institucionaliza-
ção arrancada com a escravização. Gradualmente
as notamos, escondidas nos ritos católicos para
serem possíveis de acontecer, presentes nos batu-
ques, também católicos, individualizadas nas cu-
ras, feitiços, atendimentos e adivinhações, em sua
maior parte criminalizados, e posteriormente es-
truturadas em locais fixos, com uma maior com-
plexidade de elementos no culto.

De um estágio inicial, em que “fragmentos de culturareligiosa” foram retomados e postos em prática por pes-soas carismáticas que atuavam de uma forma relativa-mente individual e independente (em interações pesso-ais, visando principalmente a fins de cura e adivinhação),passou-se pela formação das primeiras congregações re-ligiosas de caráter familiar ou doméstico, geralmentededicadas ao culto de uma só divindade, até se chegar àformação de congregações extrafamiliares, socialmenteainda mais complexas nas suas estruturas hierárquicas epráticas rituais, que com o tempo chegaram a funcionarcom certa estabilidade em espaços próprios, com um ca-
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lendário litúrgico recorrente e dedicadas ao culto de umapluralidade de divindades, “assentadas” em altares ouespaços sagrados individualizados (PARÉS, 2018, p.118).
A transformação dos cultos afro-brasileiros a

que Parés se refere, não pretende excluir, ao andar
do tempo, as práticas menores, por vezes mais indi-
vidualizadas, não institucionalizadas e até mesmo
sem um mínimo de organização, isso porque o pro-
cesso de transformação desses pequenos cultos e
práticas, tantas vezes disfarçados em outros ele-
mentos e sempre intimados a vencer as tentativas
de apagamento da escravização foi complexo, mas
sobretudo, foi humano, e é da condição humana
experenciar variantes ao longo do tempo e do es-
paço.

Do calundu ao candomblé, a estabilidade e a ins-
titucionalização são fatores essenciais na condição
de transição entre um e outro. Mas há, ainda, um
terceiro fator crucial nessa compreensão visto que
chega até a contemporaneidade a condição trazida
pelo candomblé enquanto comunidade, isso por-
que:

No início do século XIX, que se consolidou uma rede so-cial de congregações extra domésticas. [...] quando essascongregações, em número suficiente, começaram a esta-belecer entre si interações de cooperação, complementa-riedade e conflito, poderíamos falar de uma “comunidadereligiosa afro-brasileira” (PARÉS, 2018, p.119).
As comunidades de Candomblé se constituem

assim exatamente pela forma complexa que a prá-
tica e o culto possuem, compartilhando a seus gru-
pos: território, práticas, objetivos, história, etc.
Em sua cosmologia, há entre os sujeitos que a com-
põem a mesma relação de grupos familiares que
se estabelece em sociedades africanas para a prá-
tica religiosa, evidente que reorganizada a partir de
novas possibilidades, onde laços sanguíneos dão
lugar a laços espirituais/ancestrais.

O Candomblé não foi a última expressão do pro-
cesso de formação dos cultos afro-brasileiros as-
sim como, ao longo do tempo, a influência de ou-
tros elementos puderam organizar novas formas
de prática. Região, etnias dos escravizados leva-
dos para determinada região, espiritismo, práti-
cas indígenas, entre outros elementos, direciona-
ram a multiplicidade na formação de práticas afro-
brasileiras, como a Umbanda, Quimbanda, Tam-
bor de Mina, Batuque (diferente dos que tratamos
anteriormente), Jurema Sagrada, Xangô, entre ou-

tros. Por isso, se convém chamar a todos eles de
Comunidades Tradicionais de Terreiro – CTTro,
conceito desenvolvido pelo professor e Babalorixá1
Nogueira (2020, p.138):

Adotar-se-á o termo CTTro – Comunidade Tradicionalde Terreiro – como uma denominação aglutinadora detodas as práticas afro-brasileiras também chamadas Re-ligiões de Matriz Africana ou tradições afro-brasileiras,como Umbanda, Candomblé, Xambá, Nagô-egbá, Batu-que, Tambor de Mina, Jurema e aparentados. Diante daperseguição, somos todos “macumbeiros” – no sentidonegativo da palavra -, por isso é preciso que nos vejamostodos como irmãos e parte de uma cultura com gênesecomum.
Sobre as CTTro há uma vastidão de pormenores

que desejam ser estudados e conhecidos visto que a
perseguição colonial ainda as violenta e apaga. Co-
munidades Tradicionais de Terreiro são seus sujei-
tos, indumentárias, territórios, signos e práticas,
são todas essas que nascem dos fragmentos das
memórias das diversas etnias negras escravizadas
na colonização do Brasil e que são todas elas subju-
gadas pelo mesmo motivo: o de terem nascido das
memórias e resistência africanas e afro-brasileiras,
de terem uma cor, preta.
REPRESENTAÇÕES COLONIAIS, ESTADO,
CTTRO E RACISMO
Todos os dias produzimos leituras sobre o mundo,
sobre o que somos, quem somos, quem é o outro,
num movimento que nem sempre percebemos fa-
zer ou revelar. Ao ler o mundo produzimos impres-
sões, por vezes as deixamos em algum lugar dentro
de nós, noutras externalizamos, mas em todas elas
há o poder de direcionar nossas escolhas e ações,
de modo individual e coletivo.

O que é chamado aqui de leituras e impressões é
na verdade um processo complexo. Até onde conse-
guimos racionalizar essas ações a ponto de não nos
equivocarmos a respeito de algo ou alguém? Até
onde esses equívocos podem produzir violências
contra indivíduos, grupos e sociedade? Até onde
seguimos reproduzindo leituras e impressões cri-
minalizadoras baseadas em raça, classe e gênero?
Sobre essas questões Hall observa:

É aqui onde a representação aparece: ela é a produção

1 Do Yorubá, Bàbálórìs.à, segundo BENISTE (2019, p.148):
“sacerdote de culto às divindades denominadas Orixás”,
popularmente chamado no Brasil de Pai de Santo.
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do significado dos conceitos da nossa mente por meioda linguagem. É a conexão entre conceitos e linguagemque permite nos referirmos ao mundo “real” dos objetos,sujeitos ou acontecimentos, ou ao mundo imaginário deobjetos, sujeitos e acontecimentos fictícios. (HALL, S.,2016, p.34).
A representação pode ser lida como um sistema

“simplificado”, respeitando os contornos de sua
complexidade. Nesse sentido, são as representa-
ções mentais os primeiros conceitos que cada in-
divíduo constrói sobre pessoas, objetos, situações,
e interpreta o mundo. Esses conceitos não se or-
ganizam mentalmente de modo separado, nós os
conectamos a outros, os agrupamos baseados em
princípios como os da similaridade e diferença, de
modo organizado, assim temos um sistema/mapa
conceitual capaz de gerar sentido (HALL, S., 2016,
p.35).

Em seguida, buscamos encontrar “correspon-
dência entre esse nosso mapa conceitual e um con-
junto de signos2, dispostos ou organizados em di-
versas linguagens, que indicam ou representam
aqueles conceitos” (HALL, S., 2016, p.38). Na di-
nâmica entre pessoas, a similaridade entre mapas
possibilita o diálogo. É esse sistema que, ao relaci-
onar “’coisa’, conceito e signo” será capaz de pro-
duzir sentido, e ao que Hall chamou de represen-
tação. A representação é, portanto, um elaborado
processo de dar e ser sentido através de impres-
sões primeiras, pessoais e mentais, e em seguida
ou ao mesmo tempo, pelo reconhecimento dessas
primeiras impressões mentais com seus corres-
pondentes materializados (signos).

No curso do tempo, do espaço e da história a
força da representação se faz presente na constru-
ção de sentidos, sempre através das primeiras im-
pressões mentais de sujeitos. No Brasil, em face da
colonização, os sujeitos que primeiro expressaram
suas leituras acerca da natureza, das pessoas e das
relações sociais existentes aqui o fizeram através
de documentos oficiais e extraoficiais, como diá-
rios e pinturas, movidos por benefícios financeiros,
mas sempre relatando a partir dos mapas concei-
tuais que traziam consigo, de referências brancas,
católicas e escravistas.

2 Stuart Hall (2016, p.37) define signo como “termo geral
que usamos para palavras, sons ou imagens que carregam
sentido”.

As narrativas históricas e literárias sobre o Brasil têminício no século XVI, com a chegada dos portugueses e osurgimento das primeiras descrições da natureza e doscostumes indígenas. Elas se revelam nas crônicas, cartasde viagem, diários de navegação e tratados descritivosque dão a conhecer as plantas, os animais, o clima, a terrae as sociedades indígenas, constituindo guias de objetose sentidos encontrados na América. Viajantes, explora-dores e missionários do período colonial forneceram, pormeio delas, as primeiras imagens das sociedades indí-genas, criando um imaginário que em muitos aspectosperdura até nossos dias, tecendo os contornos identitá-rios da nação brasileira e corroborando práticas sociaisde exclusão e marginalização dos indígenas. (OLIVEIRA,S. R. de, 2015, p.62-63).
Imbricados por um processo de conquista e do-

minação, os relatos de descobrimento dos euro-
peus sobre as terras brasileiras e informes sobre o
que aqui havia, considerados hoje fontes históri-
cas3, conseguiram criar as primeiras representa-
ções sobre os povos indígenas que aqui já habita-
vam. A partir de seus mapas conceituais os euro-
peus “estabeleceram um regime de verdade sobre o
Outro, ao nomeá-lo como bárbaro, demoníaco, sel-
vagem, tirano, índio, já que não é cristão, branco, e
nem “civilizado”” (OLIVEIRA, S. R. de, 2015, p.63).

Nesse sentido, a representação sobre as práti-
cas afro-brasileiras também carrega a perspectiva
branca, católica e escravista, que as constrói com
sentidos negativos, de modo que as fontes histó-
ricas de onde podemos compreender a elaboração
das representações coloniais sobre a religiosidade
africana e afro brasileira já demonstram isso, por
isso partem sempre dos autos de processos cri-
minais, de denúncias, de ocorrências policiais, a
exemplo de algumas narrativas sobre os calundus
trazidas por Parés (2018) no capítulo anterior.

Na realidade, não se desenvolvem a partir das
práticas afro-brasileiras a representação que as
atinge, esse lugar no Brasil foi construído a partir
da escravização no período colonial. A condição em
que foram trazidos os povos africanos ao Brasil em
sua gênese buscou subjugá-los, conferindo-lhes
condição de mercadoria, no intuito de evitar a de-
sorganização das sociedades europeias, impondo à
África “o custo financeiro, a destruição, a desorga-
nização social, a desmoralização e a perda popula-

3 Segundo Barros (2019, p.10), fonte histórica é tudo que,
produzido pelo homem ou não, nos auxilia a compreender
o passado e seus desdobramentos no presente. Podem ser
materiais e imateriais.
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cional resultante da guerra e do sequestro para ob-
ter prisioneiros para a escravização” (HALL, G. M.,
2017, p.40).

Certamente, o ponto de partida para uma análise
acerca das representações construídas na escravi-
zação durante o período colonial no Brasil, são os
documentos através dos quais se faziam o controle
de entrada e comercialização de sujeitos escravi-
zados, além dos registros sacramentais, manti-
dos pela Igreja Católica, já que em países latino-
americanos “a conversão de africanos para a fé
católica era uma prioridade” (HALL, G. M., 2017,
p.82). Nessas fontes, a identificação étnica é o prin-
cipal elemento para compreender a construção da
representação.

Apesar da extensão e profundidade que o debate
sobre etnias africanas pode oferecer, o aspecto que
nos interessa está desenhado pela hipótese de a
etnia4, enquanto identidade de diferentes povos
africanos, ser utilizada pelo tráfico e igreja católica
em dois patamares, um para controle e valoriza-
ção de sua propriedade, noutro para apagamento
de suas identidades e – novamente -controle des-
ses sujeitos. Paralelamente, a auto identificação
étnica também existe, registrada em testemunhos
de procedimentos jurídicos.

É óbvio que ao longo de quatro séculos – período quedurou o tráfico transatlântico – os significados dessasdesignações mudaram. Alguns povos receberam nomesde seus vizinhos ou de outros africanos. Mas, quandoum grupo de pessoas era nomeado por outro, eles aindaassim tinham várias bases de auto identificação e seuspróprios nomes para si mesmos. Os africanos tinhamidentidades de grupo na África e também nas Américas.Negar que as etnias existiam na África e pressupor queas muitas e variadas designações étnicas africanas regis-tradas em documentos nas Américas não se originaramna África, e foram criadas nas Américas é pior do queser nomeado por outras pessoas. Isso nega as raízes dospovos na África, incluindo seus nomes, isso os torna ho-mogêneos, e os torna invisíveis (HALL, G. M., 2017, p.102,grifo meu).
O tráfico obrigou aos povos africanos a supressão

de suas diversidades étnicas, mas essa supressão
não ocorreu sem estratégia por parte deles, muito
menos ignorou completamente suas identidades.

4 Tomaremos aqui os critérios para definir etnia trazidos
por Amselle e M’Bokolo (2017, p.37-38), “a língua, um
espaço, os costumes, valores, um nome, uma mesma des-
cendência e a consciência de que os atores sociais têm de
pertencer a um mesmo grupo”.

Se por um lado havia o poder colonial empenhado
em apagar identidades para garantir seus interes-
ses de mercado, poder e política; por outro os afri-
canos resistiam, revelando suas etnias em todos
os espaços quanto fossem possíveis, transmitindo
aos seus, se organizando a partir e através delas.
A etnia é sob esse ângulo, um ponto de origem,
individual e coletivo, que unia todos – africanos
escravizados, de onde todos eles partiram e onde
se encontraram (e encontram).

As representações construídas sob desdobra-
mentos étnicos incorrem em colocar os africanos
escravizados em lugar nenhum. Esse tratamento
homogêneo dado a esses povos “reforça o conceito
do africano genérico, distanciando e desumani-
zando os africanos nas mentes das pessoas por
toda a Europa e as Américas“ (HALL, G. M., 2017,
p, 108). Nesse sentido, a representação não só re-
tira os vínculos entre os africanos que ficaram em
África e aqueles que vieram, pior, ela elimina o vín-
culo também entre seus descendentes (HALL, S.,
2016).

Em síntese são as descrições de viajantes, do-
cumentos administrativos, relatos missionários,
registros do tráfico, dos portos, dos sacramentos
católicos, a exemplo do batismo, os documentos
através dos quais se construirá a representação
acerca dos povos africanos e seus descendentes
aqui no Brasil, “os textos elaborados sobre os afri-
canos – escritos ou imagéticos - [...] devem ser
pensados como representações” (OLIVEIRA, A. R.,
2010, p.23). A escrita, leitura e transmissão desses
documentos feita “a partir dos “filtros” culturais,
políticos, metafísicos e sociais carregados dos ob-
servadores” (OLIVEIRA, A. R., 2010, p.23-24), foi
capaz de alimentar até os dias atuais uma repre-
sentação que coloca o sujeito negro e tudo que ele
faz, ou que vem dele, como algo ruim, inferior, di-
abólico, entre outros.

Se as Comunidades Tradicionais de Terreiro se
organizaram a partir das práticas de povos africa-
nos escravizados, portanto as representações que
as violentam são as mesmas construídas no pro-
cesso de invasão do Brasil, seguidamente as do Bra-
sil colonial, visto que os mesmos sentidos lhes tem
sido atribuído ao longo desses anos. O africano
tratado como mercadoria continua sendo subal-
ternizado, e no que tange o aspecto religioso, as
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práticas afro-brasileiras seguem sendo demoniza-
das como eram anteriormente, uma amostra de
representações construídas a partir de conceitos
europeus-católicos-cristãos, muito mais do que
vestígios, são realidades de um Brasil colônia que
não deixou de perseguir o povo negro.

A raça emerge como um conceito central para que a apa-rente contradição entre a universalidade da razão e o ciclode morte e destruição do colonialismo e da escravidãopossam operar simultaneamente como fundamentos ir-removíveis da sociedade contemporânea. [...] As referên-cias a “bestialidade” e “ferocidade” demonstram comoa associação entre seres humanos de determinadas cul-turas, incluindo suas características físicas, e animaisou mesmo insetos, é uma tônica muito comum do ra-cismo e, portanto, do processo de desumanização queantecede práticas discriminatórias ou genocídios até osdias de hoje (ALMEIDA, 2021, p.28).
Nesse sentido, o racismo é a expressão das repre-

sentações construídas sobre o povo africano, seus
descendentes e práticas, “uma forma sistemática
de discriminação que tem a raça como fundamento,
e que se manifesta por meio de práticas conscientes
ou inconscientes que culminam em desvantagens”
(ALMEIDA, 2021, p.32). Embora a compreensão
de racismo, sempre associado a ideia de raça5,
seja contemporânea, foi pelo desenrolar das cir-
cunstâncias históricas que ele ganhou um sentido
específico na atualidade. Assim como as represen-
tações coloniais, o racismo é parte da estrutura
social brasileira, responsável por sua formação e
permanência, está cravado nas expressões, rela-
ções e espaços.

O racismo é uma decorrência da própria estrutura social,ou seja, do modo “normal” com que se constituem asrelações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares,não sendo uma patologia social e nem um desarranjoinstitucional. O racismo é estrutural. [...]Se expressaconcretamente como desigualdade política, econômica ejurídica. [...] O racismo como processo histórico e político,cria condições sociais para que, direta ou indiretamente,grupos racialmente identificados sejam discriminadosde forma sistemática (ALMEIDA, 2021, pp. 50-51).
Em face do racismo estrutural é que as institui-

ções que formam a sociedade brasileira atuam de
modo racializado, através das quais o Estado se
materializa. Estado é uma ordem que visa essen-
cialmente regulamentar as relações sociais, sendo
essa ordem sinônimo de poder institucionalizado
(SILVA, 2005, p.97-98), assim caracterizado a par-

5 É Silvio de Almeida, em seu livro Racismo Estrutural,
quem dirá que racismo, preconceito e discriminação são
categorias sempre associadas a ideia de raça.

tir da conquista de sua independência em relação
a outros Estados, e a partir da qual organiza sua
forma política - enquanto Federação – e de governo
– como sendo uma República.

É a forma de governo que determinará “quem
deve exercer o poder e como este se exerce” (SILVA,
2005, p.102), direcionada pelos princípios, direitos
e garantias da atual Constituição, a Constituição
Federal Brasileira de 1988 – CF88. Nela também
estão as atribuições dadas aos órgãos governamen-
tais e suas instituições, a exemplo da polícia, dos
tribunais, conselhos, escolas, entre outros. Ou seja,
o Estado, por sua ação ou omissão, pode ser racista
através de suas organizações, como demonstrado
abaixo:

O GT de Combate ao Racismo6, no dia 26 de novembro de2015, realizou reunião histórica com 72 pessoas, com des-taque para a presença de vários representantes de terreiroe do Delegado Chefe da Polícia Civil e representante daGuarda Municipal, ocasião em que os religiosos puderamexpressar a violência, inclusive a institucional, sofridapelos praticantes das religiões de base africana. No encon-tro, o representante da Associação de Ogãns de Londrinamencionou algumas situações envolvendo os pratican-tes de religiões de Matriz Africana, como assassinatos,intolerância e racismo, somente pelo fato das vítimas se-guirem uma religião diferente da maioria da população,e sustentou que a violência e negligência por parte dapolícia é generalizada e que há muitas casas procurandoajuda, devido a uma série de ameaças. Além disso, abor-dou a questão educacional, no que tange ao despreparodas escolas para o atendimento e recebimento de pessoasde religiões de base africana. Os representantes da Po-lícia Civil e da Guarda Municipal se comprometeram aadotar providências no sentido de capacitar melhor seusagentes nas questões étnico-raciais (BAZZO; TAVARES,2018, p.309).
Quando o enfoque é a atuação do Estado na ga-

rantia dos direitos das Comunidades Tradicionais
de Terreiro - seu povo – e sua consequente preser-
vação, o resultado é sempre atravessado por omis-
sões, irregularidades processuais, erros de proce-
dimento, falta de capacitação, elementos que não
incidem violentamente quando observadas as re-
lações entre Estado e outras religiões, por isso é
que nos ocupamos em distinguir o racismo nessas
atuações, o que ficará mais evidente a seguir (fig.
1):

6 Grupo de Trabalho (GT) de Combate ao Racismo de Lon-
drina, Coordenado pela Promotoria de Justiça dos Direi-
tos Humanos e do qual fazem parte representantes do
movimento negro, das universidades e da sociedade civil
(p.308)
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Figura 1. Fonte: Reportagem veiculada pelo portal G1 (2021)

A CF88 (1988a) garante em seu Art. 5, VI, que a
liberdade de crença e culto é um direito inviolável,
protegendo não só as pessoas, mas também seus
espaços sagrados. Para as crianças e adolescentes
o Estado destinou cuidados especiais enquanto su-
jeitos em desenvolvimento, por isso construiu um
Estatuto específico, o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente – ECA – Lei Federal nº. 8069/90 (1988b),
que em seus Arts. 16, III e 17 dá o direito à liber-
dade de crença e culto e de respeito aos valores e
crenças desses sujeitos, compartilhando o dever
de garanti-los com a família e a sociedade.

Além desses dispositivos, o direito brasileiro po-
sitivou normas que tratam especificamente das Co-
munidades Tradicionais de Terreiro, ao reconhecer
a proteção a cultura afro-brasileira enquanto cul-
tura civilizatória do país – CF88, Art. 215, § 1º -,
e através do Estatuto da Igualdade Racial – Lei nº
12.288/10 (2010), onde confere direitos às práticas
afro-brasileiras. De modo semelhante, alguns Es-
tados brasileiros, frente a luta do movimento negro
e dos Povos de Terreiro, adotaram normas próprias
para garantir direitos e políticas reparatórias.

Na educação, a Lei nº 10.639/03 (2003), alterada
pela Lei nº 11.645/08 (2008), modificaram a Lei
nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, com isso, incluíram no currí-
culo da educação brasileira a obrigatoriedade do
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indí-
gena, e instituíram no calendário escolar o 20 de
Novembro como dia Nacional da Consciência Negra.
A lei determina que sejam incluídos no conteúdo
programático aspectos da história e cultura desses
povos enquanto sujeitos formadores da identidade
brasileira, destacando a necessidade de reconheci-
mento de suas lutas.

Na outra margem estão os casos veiculados pela
mídia, dentre os quais analisaremos três. O pri-

meiro deles – Figura 1, no dia 17/07/2021, o site G1
publicou uma matéria sobre denúncia pelo crime
de lesão corporal com violência doméstica agra-
vada, feita pelo Ministério Público de São Paulo
contra uma mãe cuja filha fora iniciada no Can-
domblé. A denúncia fora oferecida à justiça dois
meses após o pai da menina ter registrado boletim
de ocorrência contra a mãe sobre o fato. O laudo
médico anexado à denúncia conclui que a menina
apresenta lesões corporais de natureza leve.

As lesões corporais enunciadas pelo laudo são
nomeadas pelas CTTro de curas ou aberés e são
parte da identidade das práticas afro-brasileiras,
que assim como práticas de outros Povos, possui
elementos que a caracterizam. O que levou a Polícia
e o Ministério Público a qualificarem elementos ca-
racterísticos das práticas das CTTro enquanto cri-
mes foi o racismo, visto que mais nada além disso
é alegado. Aqui, o Estado que deveria proteger não
apenas a prática afro-brasileira, mas também a
criança e a mãe, incorreu por subjugá-las e buscou
puni-las enquanto criminosas.

Noutro caso, comunicado pelo site Carta Capital
(CAPITAL, 2021), uma mãe perdeu a guarda de sua
filha de 12 anos, após ela ser iniciada no Candomblé.
Num primeiro momento ambas foram retiradas do
processo iniciático no Terreiro, levadas pela Polícia
Militar e o Conselho Tutelar da cidade para averi-
guação de denúncia de abuso sexual e maus-tratos
no Terreiro, mesmo nada tendo sido encontrado no
local. Ambas só foram liberadas após realização de
exame de corpo de delito, que também não atestou
lesão. A avó evangélica apoiada pelo Conselho Tu-
telar, procurou a Promotoria e a Justiça transferiu
a guarda da mãe para a avó mediante o argumento
de que o cabelo raspado configurava lesão corporal.

Novamente, outro elemento7 da identidade de
algumas práticas afro-brasileiras é utilizado pelo
Estado para justificar sua atuação contra as CTTro.
Nos casos que envolvem crianças e adolescentes de
Comunidades Tradicionais de Terreiro a justifica-
tiva do Estado é de atuar na premissa da proteção a
esses sujeitos, ou seja, diante da dúvida sobre ame-

7 Odònílé (2019, p.83) diz: “a iniciação religiosa no Can-
domblé compreende o ritual de raspagem da cabeça, como
maneira de simbolizar, entre outros aspectos, o renasci-
mento para o Òrìsá e para a religião”.
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aça à integridade deles, deve-se priorizá-los. Mas
o que se vê nesta análise não é um risco à criança e
adolescente, é sim o “despreparo” do Estado para
atuar junto as CTTro, é sim racismo, assim como
as representações coloniais, apagando a identidade
africana e afro-brasileira, incorrendo em violentá-
los e não em protegê-los.

No dia 23/07/2021, o portal G1 noticiou que uma
Escola Municipal em Salvador-BA, impediu a en-
trada de uma adolescente vestida com indumen-
tárias afro-brasileiras e portando um banco8 para
assistir a aula. O caso foi exposto pela Yalorixá9
da adolescente, que na reportagem explicou que o
porteiro impediu a entrada da aluna, quando a mãe
da adolescente pediu que chamassem a diretora, a
própria gritou de longe que a menina podia voltar
pra casa que não levaria falta. A Secretaria Muni-
cipal da cidade divulgou uma nota sobre o caso e
defendeu a entrada da estudante.

Novamente, a atuação do Estado em suas insti-
tuições incide na violação dos direitos das CTTros,
dos Povos de Terreiro, no exercício de suas liberda-
des e no dever do Estado em garanti-las. Nesse caso
específico, apesar de a Secretaria ter se posicionado
posteriormente de modo coerente a lei, apoiando a
entrada da estudante e a liberdade religiosa dentro
do espaço escolar, a atuação da direção da escola
destaca a contradição de um Estado ineficaz. A prá-
tica antirracista só aconteceu como resultado da
reivindicação da mãe da estudante e da Yalorixá da
mesma após o racismo subjugá-las mais uma vez.

A criação de leis e diversos dispositivos legais
para salvaguardar as CTTro enquanto práticas afro-
brasileiras são avanços importantes na medida em
que são extremamente necessários, mas ao olhar-
mos a outra margem, a figura que se mostra é a de
um Estado que não consegue cumprir com seu de-
ver constitucional de garantir os direitos elencados.
Esse não cumprimento está sempre tentando se
8 Segundo a Yalorixá: “O porteiro não deixou que ela en-

trasse porque ela estava vestida dessa maneira e estava
com um banquinho, que a gente chama de apoti. Ela levou
o banquinho porque ela não pode sentar em cadeira. Ela
levou o banquinho dela para assistir aula e ele não deixou
ela entrar”.9 Do Yorubá, Ìyálórìsà, segundo BENISTE (2019, p.413):
“sacerdotisa do culto às divindades denominadas Orixás”,
popularmente chamada no Brasil de Mãe de Santo.

disfarçar na falta de preparo/capacitação dos agen-
tes públicos, das instituições, em irregularidades
administrativas, processuais, e incrivelmente na
própria lei.

O que, além do racismo, pode “explicar” a atua-
ção de um Estado em suas instituições que aceita
o registro de boletins de ocorrência contra mães
por terem iniciado seus filhos no Candomblé, que
oferece denúncia enquanto Ministério Público con-
tra essa mãe, que desrespeita a religiosidade afro-
brasileira ao retirar uma criança em processo ini-
ciático sem qualquer materialidade de fato que
constitua risco para essa criança, que retira a
guarda dessa mãe caracterizando elementos da
identidade afro-brasileira como crime, que impede
o acesso à educação de sujeitos de Terreiro.

Não há equívoco quando o Estado atua de modo
racista, há a reprodução das representações colo-
niais que se manifestam através do racismo, tudo
que vem do povo negro, e assim são as Comuni-
dades Tradicionais de Terreiro com seus sujeitos,
indumentárias, territórios e signos, segue sendo
demoníaco, criminoso, ruim, “o racismo é parte
da ordem social. Não é algo criado pela institui-
ção, mas é por ela reproduzido” (ALMEIDA, 2021,
p.47), e por ser expresso também através da demo-
nização tem caráter religioso, por isso podemos
afirmar que o racismo contra as CTTro é também
um racismo religioso.

O racismo religioso condena a origem, a existência, a re-lação entre uma crença e uma origem preta. O racismonão incide somente sobre pretos e pretas praticantes des-sas religiões, mas sobre as origens da religião, sobre aspráticas, sobre as crenças e sobre os rituais. Trata-se daalteridade condenada à não existência. Uma vez fora dospadrões hegemônicos, um conjunto de práticas culturais,valores civilizatórios e crenças não pode existir; ou pode,desde que a ideia de oposição semântica a uma culturaeleita como padrão regular e normal seja reiteradamentefortalecida (NOGUEIRA, 2020, p.89).
Por ser estrutural, religioso, o racismo é inerente

ao Estado, mas pode e deve ser combatido na me-
dida em que são adotadas “práticas antirracistas”
em suas instituições. O funcionamento dessas ins-
tituições, a formação/capacitação de seus agentes,
sua atuação, devem operar sob um paradigma afro-
centrado, a partir do qual o centro da realidade afri-
cana é o próprio sujeito africano e sua história, e
não mais a Europa, rompendo com os padrões eu-
rocêntricos (NOGUEIRA, 2021) na aplicabilidade
das normas, na garantia de direitos, no Estado e
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suas instituições.
Isso está mais além que as políticas de ações afir-

mativas, que tencionam a “promoção da igualdade
nos setores público e privado, e [...] visam benefi-
ciar minorias sociais historicamente discrimina-
das” (ALMEIDA, 2021, p.145), ou a representativi-
dade, “com a participação de minorias em espa-
ços de poder e prestígio social” (ALMEIDA, 2021,
p.109). “Trata-se de uma postura decolonial con-
tra a colonialidade do poder que está posta na pro-
dução de verdades universais que devem ser acei-
tas” (NOGUEIRA, 2020, p.128), se descolando da
forma dominante.

Um Estado brasileiro decolonial, afrocentrado,
se afasta das epistemologias hegemônicas e realiza
o exercício correto das leis do ordenamento jurídico
brasileiro que já atribuem o dever de proteção para
as Comunidades Tradicionais de Terreiro. Sob essa
perspectiva, não há despreparo, nem equívocos
que subjuguem as práticas afro-brasileiras e seu
povo. Se isso parecer um ideal, visto que se atrela a
grandes forças de controle e poder mundial – polí-
tica e economia, é também o único caminho para
as CTTro que praticam e transmitem uma ética que
não admite “apequenar-se diante da realidade di-
versa” (NOGUEIRA, 2020, p.132), e que por isso,
não devem calar nem serem caladas.
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Resumo

Recifes artificiais, a exemplo dos navios naufragados, possuem características biológicas semelhantes aos ambientes
naturais dos recifes, servindo de substrato para muitas espécies. O objetivo do trabalho foi identificar e analisar as
representações sociais sobre as relações entre naufrágios e biodiversidade marinha entre mergulhadores. As entrevistas
foram realizadas por meio de questionário elaborado no Google Forms, obtendo uma amostra de 24 participantes. Foi
aplicada a técnica de Evocação de Palavras Livres, perguntando aos entrevistados três palavras que lhes ocorreram
quando pensaram no termo "naufrágio"e perguntas complementares abordando mais sobre suas impressões durante
o mergulho. O trabalho está fundamentado em estudos como os de Vergès (1992), Moscovici (1978), Galamba (2016),
entre outros. Tendo como base a Teoria das Representações Sociais e a Teoria do Núcleo Central, percebeu-se que as
palavras mais frequentemente evocadas pelos mergulhadores foram: história e mergulho.

Palavra Chave: Naufrágios. Mergulhadores. Representação Social.

Abstract

Artificial reefs, such as wrecked ships, have biological characteristics similar to the ones of natural reefs, playing the role
of substrate for many species. The objective of this paper was to identify and analyze the social representations about the
relationship between shipwrecks and marine biodiversity among divers. The interviews have been conducted through a
questionnaire developed on Google Forms, which provided a sample of 24 participants. The technique used Free Words,
asking the interviewees three words that pop up in their heads when they think about “shipwrecks”, and complementary
questions approaching their impressions when diving. The research is based on studies by Vergès (1992), Moscovici
(1978), Galamba (2016), among others. Backed up by the Social Representation Theory and the Central Core Theory, it
has concluded that the words most frequently evoked by the scuba-divers were “history” and “diving”.

Key words: Shipwrecks. Divers. Social Representation.

Resumen

Escollos artificiales, como los buques hundidos, poseen características biológicas semejantes a los ambientes naturales
de los arrecifes y sirven de sustrato para muchas especies. El trabajo investiga, identifica y analiza las representaciones
sociales acerca de las relaciones entre naufragios y biodiversidad marina entre buceadores. Las entrevistas han sido
realizadas a través de un cuestionario elaborado en Google Forms por medio de los cuales tuvimos una muestra de 24
participantes. Hemos aplicado la técnica de Evocación de Palabras Libres, y hemos preguntado a los entrevistados tres
palabras que les hayan ocurrido cuando hayan pensado en el término "naufragio". También hemos hecho preguntas
complementares que evocaban acerca de las impresiones a lo largo del buceo. El trabajo está basado en los estudios de
Vergès (1992), Moscovici (1978), Galamba (2016), y muchos otros. La investigación también se estructura en la Teoría de
las Representaciones Sociales y la Teoría del Núcleo Central. Hemos concluido que las palabras más frecuentemente
evocadas por los buceadores han sido: Historia y Buceo.

Palabras clave: Naufragios. Buceadores. Representación Social.
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INTRODUÇÃO

Ao longo da costa brasileira existem diversas formações

de recifes naturais de diferentes dimensões e formatos

que podem ser divididas em: recifes de corais, costões ro-

chosos e algas calcárias. Por se tratarem de ecossistemas

que possuem uma enorme biodiversidade, eles compõem

uma complexa cadeia trófica na qual outros animais de-

pendem dele direta ou indiretamente. As populações lo-

cais também precisam deles para a pesca e para o turismo.

Apesar de toda sua importância, os ambientes recifais,

em todo o mundo, vêm sofrendo um rápido processo de

degradação através das atividades humanas. Neste con-

texto, surgem os recifes artificiais como uma ferramenta

alternativa para o manejo sustentável, proporcionando

a oferta de novos habitats que servem de substrato para

o desenvolvimento, reprodução e abrigo da fauna e flora

típicas dos ambientes rochosos. Desta forma, a exem-

plo dos naufrágios, sejam eles intencionais ou acidentais

possuem características biológicas semelhantes aos ambi-

entes naturais dos recifes. (GALAMBA, s.d.).

OBJETIVOS

O objetivo geral do trabalho foi identificar e analisar as

representações sociais sobre a relação entre naufrágios e

a biodiversidade marinha a partir da perspectiva de pro-

fissionais envolvidos em diferentes áreas do mergulho.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foram realizadas entrevistas através do Google Forms,

pois devido aos fatores tempo, espaço e, tendo em vista

que a maioria destes profissionais não vivem na região do

ABC, julgou-se que a aplicação do questionário por este

meio seria mais prático.

O contato com os entrevistados foi facilitado com ajuda

de rede social (Facebook) e via e-mail institucional dos

participantes, sendo possível enviar o link do formulário

online juntamente com o termo de consentimento livre

e esclarecido devidamente empregado e obtido antes do

início da pesquisa, aprovado por comitê de ética em pes-

quisa com seres humanos. O formulário foi enviado para

38 profissionais obtendo retorno de 24 mergulhadores.

Este se constituiu de três partes sendo, a primeira, a

caracterização dos entrevistados quanto a nome, idade,

sexo, município que mora, atividade profissional e esco-

laridade; A segunda parte se inicia o estudo das Repre-

sentações Sociais; por fim, a terceira parte consistiu em

questões complementares, estas mais específicas a res-

peito da impressão que os mergulhadores têm durante o

mergulho totalizando 16 perguntas. Esta última parte não

está evidenciada neste artigo.

Cada entrevistado recebeu um código (letra e número),

de acordo com a ordem em que foram disponibilizando

os questionários preenchidos, sendo: M-1 (mergulhador

1), M-2 (mergulhador 2) e assim sucessivamente de modo

a conservar suas identidades.

Representação Social

Para a realização deste trabalho foram usados conceitos

da Representação Social de Moscovici (1978). Sua teoria é

de que as tentativas de explicação do mundo e dos objetos

sociais constituem-se como representações sociais. Essas

se revelam nas falas e ações dos indivíduos. (MACHADO;

ALMEIDA ANICETO, 2010)

A Representação Social analisa, resumidamente, o que

um determinado grupo de pessoas sabe, conhece e pensa

sobre determinado assunto. No caso deste trabalho, o que

um grupo de mergulhadores conhece e pensam a respeito

dos naufrágios. Assim, através destas representações, os

seres sociais fazem sua própria definição de situação da

realidade, de acordo com sua história de vida e com o

senso comum.

Aplicação da técnica de evocação de palavras

Uma das técnicas mais utilizadas para a etapa de levan-

tamento de elementos representacionais é a análise de

evocações livres em que se computam suas frequências e

ordem média em que foram evocadas possibilitando a dis-

tribuição dos termos produzidos, segundo a importância

atribuída pelos sujeitos (VERGÈS, 1992).

A técnica de evocações é um dos procedimentos de

análise textual mais utilizados em comunicações de pes-

quisa das Jornadas Internacionais sobre Representações

Sociais, maior congresso científico da área que ocorre no

Brasil (WACHELKE, 2009).. Sendo assim, foi solicitado aos

entrevistados que citassem três palavras que lhe viessem à

mente quando mencionada a palavra “navio naufragado”

ou “naufrágio”.

Identificação do Núcleo Central

Incorporado à Teoria das Representações Sociais de Mos-

covici (1978), de acordo com Abric (1994), é preciso ana-

lisar como esse conteúdo está organizado, porque é na
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organização dos elementos em torno do núcleo central

que podemos encontrar as diferenças e semelhanças en-

tre as representações. Sendo assim, há uma relação entre

representação e comportamento, o que constitui a base

da Teoria do Núcleo Central. (ABRIC, 1994).

Segundo ela, toda representação é formada por dois sis-

temas de unidades cognitivas: o núcleo ou sistema central

e o sistema periférico. O núcleo central compreende os

elementos consensuais e organiza os demais elementos os

quais geralmente são mais abstratos e cuja ausência deses-

truturaria ou dá um significado radicalmente diferente da

representação no seu conjunto. Já o sistema periférico são

elementos que tratam de aspectos mais individualizados,

regidos pelos elementos centrais. (WACHELKE, 2009).

A partir disso, foi realizada a construção do quadro de

quatro células, que corresponde a quatro quadrantes com

quatro conjuntos de palavras-chave como exemplifica o

Figura 1:

Frequência Superior e

Ordem média inferior.

Neste quadrante são aponta-

das as palavras prontamente

mais citadas.

Frequência Superior e

Ordem média superior

Neste quadrante são apon-

tadas as palavras de maior

frequência e mais tardia-

mente citadas.

Frequência Inferior e Or-

dem média inferior.

Este é o quadrante periférico,

estando em terceiro na

ordem de importância.

Frequência Inferior e Or-

dem média Superior

Nele estão relacionadas às

palavras periféricas.

Figura 1. Modelo de tabela e distribuição de paalavras evocadas nos quadrantes

Fases da análise de conteúdo

O estudo também utilizou da "Análise de Conteúdo"de

Bardin (2011) que nos fornece mecanismos para compre-

ender melhor a inter-relação da sociedade humana com

o meio ambiente, seus anseios, critérios de julgamento e

condutas. Os critérios de organização constituem-se nas

seguintes fases: Fase de pré-exploração do material ou

de leituras flutuantes do corpus das entrevistas, fase de

seleção das unidades de análise, fase de categorização e

por fim, a fase de tratamento dos resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização dos entrevistados em imagens

Figura 2. Entrevistado quanto ao gênero

21%

79%

Feminino

Masculino

Figura 3. Entrevistados quanto à atividade profissional

50%

25%

25%
Mergulhadores recreativos

Instrutores de Mergulho

Pesquisadore

Figura 4. “Qual a certificação de mergulho que possui?”

8%13%

38% 40%

Básico

Dive Master

Instrutor

Avancado

Identificação do Núcleo Central da Representação Social

Para que ocorra a identificação do Núcleo Central da Re-

presentação Social, primeiramente foi feita uma tabula-

ção de todas as palavras evocadas pelos mergulhadores

na primeira questão abordada no questionário: “Cite 3

palavras que vem a sua mente quando falamos em NAVIO

NAUFRAGADO” (Tabela 1).
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Tabela 1. Frequência e Ordem Média de cada palavra evocada partir da seguinte
questão: "Cite três palavras que vem a sua mente quando falamos em navio".

Palavra-Chave 01 02 03 Freq Ordem

média

Arqueologia/Sítio Arque-

ológico

2 0 1 3 1,67

Aventura/Diversão 0 2 1 3 2,33

Casa/Habitat 0 1 2 3 2,67

Conservação 0 0 1 1 3,00

Curiosidade 1 0 0 1 1,00

Fascínio 0 0 1 3 3,00

História/Passado 8 1 2 11 2,00

Mergulho/Penetração 4 4 4 12 2,00

Mistério 1 1 2 4 2,25

Oásis 0 0 1 1 3,00

Patrimônio 1 0 0 1 1,00

Pesquisa 0 1 0 1 2,00

Recomeço 0 0 1 1 2,00

Relíquia/Tesouro 0 0 1 1 3,00

Tragédia/Desastre 0 3 0 3 2,00

Vida /Vida Marinha/ Bio-

diversidade/ Cardumes/

Corais/ Peixes/ Recife/

Recifes de Corais

5 8 4 17 1,94

Totais

Palavras 17

Evocação 64

Médias 4 2,08

Após a realização da tabulação, foi gerado um quadro

do Núcleo Central da Representação Social (Quadro 2).

Tabela 2. Distribuição Geral do Núcleo Central da Representação Sociais dos
mergulhadores

NAUFRÁGIO COMO RECIFE ARTIFICIAIS: REPRESENTAÇÕES DO

IMAGINÁRIO E DA BIODIVERSIDADE MARINHA

EVOCAÇÃO DE PALAVRAS - 2017 - MERGULHADORES

Ordem Média ou Igual a 2,08 Ordem Média Superior a 2,08

Frequência

Superior ou

igual a 4

(17) Vida/ Vida Marinha/ Bio-

diversidade/ Cardumes / Pei-

xes/ REcifes de Coral (1,94)

(12) Mergulho/ Penetração

(2,00) (11) História / Passado

(1,45)

(4) Mistério (2,25)

Frequência

Superior a 4

(3) Arqueologia/ Sítio arqueo-

lógico (1,67) (3) Tragédia/ De-

sastre(2,00)

(3) Aventura / Diversão (2,33)

(3) Casa/Habitat (2.67)

Quadro 2 - Distribuição Geral do Núcleo Central da

Representação Sociais dos mergulhadores

O quadro 2, do Núcleo Central, demonstra que as pala-

vras “Vida”, “Mergulho” e “História” são os mais prováveis

componentes do Núcleo Central da Representação Social.

Estão relacionados a seguir alguns dos trechos das entre-

vistas que explicam a palavra “Vida”, mais evocada pelos

mergulhadores e que está relacionada não só com o que

eles esperam encontrar durante o mergulho, mas também

o que normalmente encontram associado aos naufrágios:

“Os naufrágios são oásis de vida marinha, que apaixo-

nam os mergulhadores. Encontram a vida marinha e são

refúgio e viveiros de muitas espécies nas fases juvenis”.

(M-14)

“Um naufrágio, ao longo do tempo, vira um recife ar-

tificial, que acaba atraindo muita vida em sua estrutura,

além da história que cerca cada naufrágio”. (M-19)

A palavra “Mergulho”, mais evocada em segundo lugar,

é descrita pelos entrevistados como uma reflexão íntima

de cada mergulhador sobre o significado desta prática

e por ser atividade que aproxima o indivíduo do navio

naufragado e sua respectiva história e biodiversidade:

“O naufrágio proveniente de um desastre, possui uma história
particular que desperta a curiosidade e o interesse das pessoas.
O mergulho em naufrágios aproxima o mergulhador não ape-
nas à vida marinha, mas ao cenário dessa história”. (M-1) “. . .

Tanto pelo caráter cultural, quanto pelo caráter natural, os bar-
cos naufragados se tornam ótimos pontos de interesse na prática
esportiva do mergulho autônomo”. (M-16)

A palavra “História” aparece atribuída evidentemente

à riqueza histórica por trás de cada naufrágio sendo este

outro aspecto que atraem os mergulhadores, além da bio-

diversidade:

“Apesar de trágico, um naufrágio está longe de ser o final de algo.
Além de continuar sempre vivo na memória e na história, ele
se mantém “vivo” nas profundezas...” (M-13) “Naufrágios são

parte da história do homem no mar. História trágico-marítima,
que remete a perdas humanas e materiais, mas que revelam ao
mesmo tempo um encantador mundo subaquático, com a vida
exuberante dos recifes artificiais e das relíquias submersas.” (M-
17)

No primeiro núcleo periférico a palavra “Mistério” apa-

rece associada ao desconhecido e ao processo que envolve

uma embarcação inserida no meio marinho. Assim, a pa-

lavra “Mistério” justifica e sustenta os termos “Mergulho”

e “História”, componentes do Núcleo Central.

“. . . Quando há um naufrágio pra mim, há uma história do pas-
sado dele envolvida, o que desperta sempre a minha curiosidade
de procurar saber mais e estar lá pra ver de pertinho. (. . .).” (M-9)
“Mistérios, por descobrir o que se tem e como eram as embarca-

ções, o que se pode encontrar nós mesmos. Até imaginar como
foram os dias e a rotina nele, e como foi o momento do naufrágio.”
(M-20)

Sendo assim, os mergulhadores exploraram palavras as-

sociadas à busca pelo desconhecido, à aventura e ao misté-

rio. Os termos "Vida", "Mergulho"e "História"constituem

o Núcleo Central. É possível constatar, também, que no

caso desta amostra, os mergulhadores não estão preocu-

pados com a tragédia em si, mas qual a melhor forma de

explorá-la.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi observado, é fundamental ressaltar,

também, a importância das redes sociais e do uso do for-

mulário online na confecção do trabalho, o qual se tornou

um facilitador de diálogo entre o pesquisador e os sujeitos

pesquisados.

O trabalho foi muito gratificante, principalmente pelo

fato da autora já possuir um interesse antigo pelos mis-

térios que envolvem navios naufragados, principalmente

pelo RMS Titanic, e por ter sido dada a oportunidade de

associar a biologia com os naufrágios. Por ser uma temá-

tica não muito usual no campo das Ciências Biológicas,

e também por ter uma relação tão próxima da autora, o

trabalho foi muito importante para sua formação como

bióloga, abrindo os caminhos para a pesquisa dessa asso-

ciação entre naufrágios e a biodiversidade marinha, uma

associação tão benéfica e ao mesmo tempo, tão mística e

fascinante.
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Resumo
O trabalho apresenta uma análise da obra Macunaíma paralelamente a uma discussão acerca do mo-vimento modernista, observando algumas das suas características e dos seus ideais a partir da obrade Mário de Andrade. É, ainda, objetivo do estudo abordar como Mário apresenta aspectos nacionais esociais ao tempo em que leva o leitor a refletir sobre o caráter do personagem Macunaíma. Nesse aspecto,observa-se o procedimento artístico do autor e a construção da trama da obra, analisa-se o propósitoestético ao constituir um protagonista com tais características. Discutimos o projeto artístico-literário deAndrade a partir de aspectos como linguagem, folclore, elementos nacionalistas, aspectos atitudinais deMacunaíma bem como a possível expectativa do leitor em relação a obra andradeana. Para tais intentos,nos ancoramos em estudiosos tais como Candido (2001 e 2006); Proença (1987); Chklovsky (2013); entreoutros.
Palavra Chave:Macunaíma. Projeto modernista. Aspectos socioculturais.

Abstract
This paper presents an analysis of the book Macunaíma, parallel to a discussion about the modernistmovement, observing come of its characteristics and ideals through Mario de Andrade’s work. The studyalso intends to approach how Andrade presents national and social aspects, which makes the readerreflect on protagonist Macunaíma’s character. In this context, the author’s artistic process is observedtogether with the development of the plot, the research analyses the esthetic purpose of constructing aprotagonist with such characteristics. We discuss Andrade’s artistic-literary project through aspectssuch as language, folklore, nationalist elements, Macunaíma’s behavioral aspects, as well as the possibleexpectation of the reader in what concerns Andrade’s book. To reach these goals, the paper is based onauthors such as Candido (2001 and 2006); roença (1987); Chklovsky (2013; among others.
Key words: Macunaíma. Modernist project. Sociocultural aspects.

Resumen
El estudio investiga de qué modo las representaciones coloniales reverberan en la actuación del Estado,en sus instituciones y en lo que se refiere a las Comunidades Tradicionales de Terreiro – CTTro. Bajoun análisis bibliográfico de autores como Nicolau Parés (2018) y Gwendolyn Midlo Hall (2017), ha sidoposible señalar un proceso de formación de estas representaciones negativas que, construidas haciaafricanos y sus prácticas culturales en el Brasil Colonial, reverberan contra las Comunidades Tradicionaisde Terreiro – CTTro, incluso en los días de hoy. Por lo tanto, hemos concluído que el Estado, con susinstituciones, actuando directamente con las CTTro, derivan en estas representaciones, violando losderechos constitucionales de estas comunidades.
Palabras clave:Macunaíma. Proyecto modernista. Aspectos sociales y culturales
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INTRODUÇÃO
Pretende-se, com o estudo, fazer uma análise da
obra modernista de Mário de Andrade, Macunaíma,
discorrendo sobre alguns dos aspectos sociocultu-
rais. Outro ponto a ser tratado é a presença das
características da literatura modernista, como Má-
rio de Andrade trata esteticamente esses aspectos
entre outros elementos que podem ser observados
ao longo do trabalho. Entre os elementos que em-
basam a fundamentação teórica citamos, Proença
(1987), Candido (2001, 2006); Chklovsky (2013),
Martins (2002), entre outros não menos importan-
tes para o desenvolvimento da pesquisa.

O romance Macunaíma foi escrito em 1926 e
publicado em 1928. Esse romance contempla a
arte em voga na época, um contexto que abria es-
paço para a liberdade de criação do autor ao mesmo
tempo que rejeitava os modelos impostos para a
arte, com isso os escritores modernistas tinham li-
berdade para criar sem seguir padrões. Além disso,
os autores viam a necessidade de formar uma cul-
tura exclusivamente brasileira e reafirmar os va-
lores nacionais, romper com a literatura europeia
e valorizar costumes, valores e, acima de tudo, a
realidade brasileira. No entanto, nesse momento, a
influência europeia ainda estava presente, aspecto
que foi combatido pela geração trinta. Mas é inte-
ressante observar que entre equívocos e acertos se
buscava o caráter genuinamente brasileiro e o des-
pertar para o país enquanto produtor de literatura
nacional, fincada a partir do meio social e físico,
era esse o projeto dos modernistas.

Mário de Andrade, um dos integrantes da Se-
mana da Arte Moderna, conceitua bem esse movi-
mento introdutório da nova fase literária ao dizer
que, no Brasil, o movimento moderno ganhou for-
ças e uma aderência cada vez maior. Tudo ainda era
muito confuso, havia um tumulto de ideias, mas
a certeza era de romper com o passado no sentido
de não atender mais as antigas convenções.

Em Macunaíma, Mário de Andrade aplica esse
ideal. Na citada obra percebe-se uma linguagem
informal, próxima da falada no cotidiano; a forte
presença do folclore brasileiro, a cultura indígena e
uma mistura das vanguardas europeias, Dadaísmo,

Futurismo e Surrealismo, tudo disseminado no fa-
zer literário da obra, que perpassa desde a forma
ao conteúdo.

A semana da arte moderna, que deu início ao mo-
vimento modernista, foi realizada em São Paulo,
nos dias 13,15 e 17 de fevereiro de 1922; ano do cen-
tenário da independência. Dessa forma, os autores
pretendiam elevar a arte feita no Brasil à altura da
arte europeia e inserir nas obras os aspectos con-
cernentes às vanguardas europeias.

Depois de entender um pouco sobre o que foi
essa fase modernista na literatura brasileira, aden-
traremos à obra para compreender a presença dos
aspectos sociais e como Andrade dá vida as peripé-
cias do protagonista na rapsódia.
CONHECENDO AOBRA
Em Macunaíma temos uma breve história da for-
mação do povo brasileiro. Macunaíma é o herói
“sem nenhum caráter”, “preto retinto e filho do
medo da noite”. Após se molhar em uma fonte ele
fica branco; é o personagem principal e todas as
ações ocorrem através dele. O protagonista vive
com os dois irmãos, Jiguê, que simboliza a figura
do índio, Maanape que simboliza a figura do negro
e a mãe, a índia Tapanhumas, compõem uma co-
munidade em espaço amazônico; sobrevivem da
caça, mas passam muitas necessidades.

Macunaíma vive exclamando o tempo todo “Aí
que preguiça!”. Enquanto os irmãos caçam, ele fica
em casa e ainda toma todas as namoradas do ir-
mão Jiguê. Após a morte da mãe, eles viajam em
busca de aventura, e nesse percurso ele encontra
Ci que tem um filho com ele, mas ela e o filho mor-
rem, depois que a cobra preta mama no peito de
Ci. Antes de partir, ela deixa um amuleto com o
herói, o Muiraquitã. É esse objeto que sustenta o
restante da trama e a lembrança que Macunaíma
guarda da mulher e por isso, perde o objeto, mas
tenta recuperá-lo a todo custo.

Esse amuleto ocasiona a ida dele e dos irmãos
para São Paulo, ele perde essa “pedra da sorte” e
descobre que ela está com um gigante comedor
de gente. Assim, seguem os três para São Paulo.
Ao chegarem lá, há um estranhamento, um cho-
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que quando se defrontam com a cidade grande, o
contato com uma outra ‘civilização’, com os imi-
grantes e com a industrialização. Tudo isso mostra
o momento por que passa o país, a Revolução In-
dustrial, a vinda de europeus, o crescimento das
cidades e, sobretudo, uma representação do con-
tato das diferentes etnias e culturas, é notável o
choque cultural:

De-manhãzinha ensinaram que todos aqueles piadosberros cuquiadas sopros roncos esturros não eram nadadisso não, eram, mais claxons campainhas apitos bu-zinas e tudo era máquina. As onças pardas não eramonças pardas, se chamavam fordes hupmobiles chevro-lés dodges mármons e eram máquinas. Os tamanduás osboitatás as inajás de curuatás de fumo, em vez eram cami-nhões bondes autobondes anúncios-luminosos relógiosfaróis rádios motocicletas telefones gorjetas postes cha-minés eram máquinas e tudo na cidade era só máquina! Oherói aprendendo calado. De vez em quando estremecia.Voltava a ficar imóvel escutando assustando maquinandonuma cisma assombrada. (ANDRADE, 2004, p.42)
Macunaíma segue no intuito de encontrar seu

amuleto, chegando a ser morto pelo gigante Ven-
ceslau, mas, para sua sorte, o irmão Maanape, que
é feiticeiro, cola os pedacinhos do corpo do herói,
dando-lhe de volta a vida e assegurando na obra,
entre outras perspectivas, a do fantástico.

Assim, Macunaíma continua na busca inces-
sante pelo Muiraquitã, se veste de francesa para
ir conquistar o gigante, mas é em vão; então ele
resolve fazer ‘macumba’ para se vingar do gigante.
Esse aspecto da macumba entra na obra como uma
das variedades culturais uma vez que pertence aos
rituais africanos.

Após muitas tentativas, ele finalmente conse-
gue o Muiraquitã de volta e assim retorna para sua
terra com os irmãos. No decorrer da história, Ma-
cunaíma cruza com a Vei Sol, que é a representação
do sol, ela dá uma de suas três filhas para casar-se
com Macunaíma, mas ele tem de ser fiel, no en-
tanto o herói não mantém sua palavra e “brinca”
com uma portuguesa enquanto a Sol se afasta, com
isso, ele desperta a ira dela, que promete vingança.
No final da obra, a Sol tem papel preponderante
no destino do herói, pois quando este encontra-se
sozinho, uma vez que seus irmãos já haviam mor-
rido, e sente-se fatigado em meio ao mato, a Sol o
faz sentir muito calor e com isso ir para o rio, onde
a Iara chama-o, após muita hesitação ele se atira
ao rio para “brincar” com ela e termina despeda-
çado e perde sua Muiraquitã. Ele vai para o céu e

vira a Ursa maior, mais uma lenda incorporada por
Mário de Andrade. Ressalta-se que o fato de toda
família do herói e ele próprio morrerem, remete
ao processo de mortandade dos povos tradicionais
(indígenas) que eram destruídos rapidamente e
dos povos africanos que morreram em virtude dos
maus tratos.
O PROCEDIMENTO ARTÍSTICO DE MÁ-
RIO DE ANDRADE
Viktor Chklovsky, no ensaio “Arte como procedi-
mento” (2013, p. 85), traz dois pontos muito im-
portantes que são inerentes ao contexto artístico-
literário e que, muitas vezes, nos passam desperce-
bidos. Um desses pontos é: “A arte é o pensamento
por imagens” e o outro é: “A arte antes de tudo é cri-
adora de símbolos”. Muitas obras vão revelar esses
pontos de formas diferentes, umas mais contun-
dentes, outras mais sutis, mas todas comungam
desses aspectos.

A obra aqui analisada tem na figura do prota-
gonista Macunaíma, a imagem do Brasil. Lógico
que de forma irônica e algumas vezes caricaturada,
porém com expressividade e, ao mesmo tempo,
muita simbologia e mitologia popular. Assim, o au-
tor avança pelo sertão, passa pelas grandes cidades,
envereda pelas comunidades indígenas, trazendo
inúmeros aspectos culturais que pululam o imagi-
nário brasileiro.

Macunaíma traz, de maneira muito forte, uma
representação da cultura nacional negada em vir-
tude do racismo ainda hoje presente. Mário de An-
drade enriquece a sua criação quando incorpora
diversos elementos, tais como o folclore, a forte
presença dos mitos e lendas, a linguagem coloquial,
a junção de culturas e a miscigenação do povo bra-
sileiro. Ficcionalmente ainda cria ditos a exemplo
da expressão “vá tomar banho!”, também o porquê
de não podermos dormir em pé, – pois o sono se-
ria uma espécie de vigília; cria a explicação para
o carrapato querer se agarrar nas coisas, segundo
ele, “carrapato já foi gente que nem nós”, tinha
uma vendinha na beira da estrada e atraiu muitos
devedores, então ele acabou com as negociações e
resolveu andar colado na gente, como uma tenta-
tiva de receber o que tinha direito:

Carrapato já foi gente que nem nós... Uma feita botou
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uma vendinha na beira da estrada e fazia muitos negó-cios porque não se incomodava de vender fiado. Tantofiou tanto fiou, tanto brasileiro não pagou que afinal ocarrapato quebrou e foi posto pra fora da vendinha. Eleagarra tanto na gente porque está cobrando as contas.(ANDRADE, 2004, P. 121)
Andrade incorpora a ironia à medida que com-

põe os fatos nessa narrativa e o efeito de humor
está presente em toda obra, um aspecto comum
em textos modernistas, bem como a liberdade na
linguagem, que aparece recorrente na modalidade
coloquial. Muitas discussões são fomentadas a par-
tir da obra de Andrade, entre tantas podemos citar
o descaso para com as nossas tradições, a impor-
tação de modelos socioculturais e econômicos, a
discriminação linguística e étnica, a tentativa de
negação da miscigenação na formação do país, bem
como as perspectivas de uma múltipla culturali-
dade que oferece ao Brasil um aspecto identitário
diferente o que desconstrói a visão de hegemonia
pela sociedade.

Ponto forte no Modernismo, a linguagem apa-
rece na obra de maneira diversificada e apresen-
tada, visando contemplar os diversos modos de
falares brasileiros. Proença (1974) comenta que
Mário de Andrade e José de Alencar com as obras
Macunaíma e Iracema valorizaram a construção de
uma identidade na nossa linguagem. Para Proença:
“A tentativa de um meio de expressão nacional tem
os seus pontos máximos em Alencar e Mário de
Andrade.” (1987, P. 59). Ele prossegue dizendo que
esse aspecto se revela: “Porque ambos lutaram por
uma língua nacional. Alencar, em notas a Iracema,
cria termos, escolhe expressões novas, esboçando
o que mais tarde Mário de Andrade havia de fazer,
sistematizando o falar do povo.” (PRONÇA FILHO,
1987, P. 59)

Com uma linguagem simples e próxima do co-
tidiano, Mário de Andrade escreveu Macunaíma,
permitindo ao leitor um contato com os persona-
gens e com o escritor, como afirma Candido: “À
prosa de ensaio, Mário levou a mesma liberdade,
contribuindo para quebrar a solenidade e fazer dela
um instrumento flexível e vivo, aproximando o lei-
tor do autor, o que foi, de modo geral, uma con-
quista definitiva dos modernos.” (2001, p. 36)

A linguagem também é uma crítica ao Parnasia-
nismo, que pregava “a arte pela arte”. Os moder-
nistas rompem com esse modelo para arte escrita

e inovam com os seus versos e temas livres, culti-
vando sempre o tom irônico. Assim, muitos aspec-
tos vão aparecer de modo direto e indireto na obra
andradina para chegar ao ponto de representação
do Brasil, quebrando com os aspectos hegemôni-
cos, simples e objetivos de antes.

Em Macunaíma, observa-se que é no protago-
nista que o autor coloca um ponto crucial: o es-
tranhamento, o inusitado, ao dar a ele formas, jei-
tos diversos e transportá-lo a lugares diferentes
de maneira que recorre ao fantástico, já que tudo
parece ser feito através de magias, objetos encan-
tados como é o caso do Muiraquitã, seres exóticos
e incríveis como o Gigante Venceslau, a Sol e a pró-
pria Ci que é um símbolo da natureza, da mãe terra,
das terras brasis, exploradas e violadas pelos in-
vasores assim como a Ci foi violentada por Macu-
naíma com ajuda dos irmãos. Nesse contexto, cabe
destacar o que diz Chklovsky ao observar que:

. . . A finalidade da arte é dar uma sensação de objeto,como visão e não como reconhecimento: o procedimentoda arte é o procedimento da singularização dos objetos,e o procedimento que consiste em obscurecer a forma,em aumentar a dificuldade e a duração da percepção[...].(CHKLOVSKY, 2013, p.91)
O romance Macunaíma, em princípio, parece

um aglomerado de aspectos que vão se juntando
para dar unidade e entendimento. Nem sempre
é uma obra apreciada pelos leitores em geral, pa-
rece contraditória, imoral; isto é fruto da pouca
compreensão da perspectiva do romance e dos pro-
cedimentos estéticos e estilísticos, pois a arte pro-
duzida por Mário, representa o modernismo atra-
vés do estudo da linguagem, folclore e estudo do
povo nacional tudo montado em uma rapsódia cujo
protagonista é o elemento motriz de uma epopeia
pelos “Brasis”, no início do século XX e de posse de
todos os aspectos socioculturais que vão se reve-
lando ao longo de sua saga. Sobre o procedimento
de Andrade, Moraes observa que

Na composição de Macunaíma e em seus escritos críticosda época nota-se o cuidado rigoroso de efetuar o levan-tamento do material que torna possível traçar o perfildo Brasil. Era intenção de Mário de Andrade, em suaperspectiva analítica, ao justapor os variados elementosculturais presentes na esfera nacional, chegar à defini-ção de um elemento comum que qualificasse todos comopertencentes ao mesmo patrimônio cultural. (MORAES,1990, p.73)
Macunaíma, com suas contradições, é o reflexo

do povo brasileiro. Outro aspecto importante é que,
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apesar dos aspectos negativos do herói andrade-
ano, e dos seus aparentes desvios de caráter, o au-
tor também dá ao leitor um choque de realidade,
mostrando a cara mística do país e reverberando os
aspectos do desenvolvimento da época, como um
projeto de valorização nacional. Segundo Proença,
o herói Macunaíma é “uma condensação das carac-
terísticas brasileiras, todos nós somos um pouco
Macunaíma.” (1987, p.24). O crítico ainda comenta
acerca do primeiro prefácio de Macunaíma escrito
por Mário:

Tinha criado o herói como um ataque às desvirtudes na-cionais, acumulando e exagerando os defeitos que reco-nhecia, sofrendo, no brasileiro. Acabou configurando umtipo nacional que, pela acumulação de baixezas, o irritava.No prefácio fala amargo, violento, fora das normas de seuespírito tolerante. Decepcionar-se ao ver que o brasileironão era o que ele queria que fosse, não era aquilo que ocoração desejava, mas o que o raciocínio penetrante eculto e o sentimento de justiça descobriram: cheio deerros. (PROENÇA, 1987, p.6)
Mário de Andrade buscou através dessa obra,

ainda pouco compreendida, representar um povo
e uma cultura nacional brasileira que era fruto
de uma mistura de povos, religiões, línguas, di-
versidades culturais e de profundas desigualdades
econômicas. Nesse sentido, Martins afirma que a
obra de Andrade:

Será, talvez, uma epopeia no modo irônico e não no modoépico. Além disso, é uma epopeia “simultaneísta” umavez que dela o Tempo está excluído e, por consequência,a sucessão histórica. Macunaíma não é um personagem:é um símbolo. Não se pode comparar ao “astuto Ulis-ses”, como se pretendeu, pelo simples motivo de ser umaréplica nacional de um tipo folclórico, e não de um tipoliterário. (MARTINS, 2002, p.206)
Andrade, um dos precursores do movimento

modernista brasileiro, recorreu à arte para estam-
par defeitos e pontos positivos nacionais, e, atra-
vés do protagonista Macunaíma, criou uma espécie
de “povo brasileiro”, pois desenhou o personagem
moldando-o aos costumes e características do povo
brasileiro, criando, por meio da arte de escrever,
um retrato cultural e moral da nossa nação. Assim,
podemos considerar que Macunaíma é, por natu-
reza, brasileiro, seja pelos aspectos físicos, sociais,
artísticos e morais, tudo que o sentido do termo
“brasileiro” nos permite alcançar.

Quando terminamos a leitura dessa obra, temos
a sensação de viajarmos pelo Brasil, – ainda que
figurativamente; conhecendo o povo, raça, regiões,
culturas, lendas, religião, industrialização e as de-
sigualdades sociais, uma vez que quando Macu-

naíma chega a São Paulo, somos colocados frente
a frente com essas desigualdades. Em tudo isso
notamos a intenção de representar as ideias artís-
ticas do modernismo, pois Mário de Andrade de-
senha um perfeito projeto artístico modernista ao
criar e desenvolver na sua narrativa todos os pon-
tos/temas referidos acima.

Ao observarmos as questões sociais na obra,
quando Mário cria esse personagem, “sem ne-
nhum caráter”, não o faz apenas com a intenção
de mostrar a falta de moral dos brasileiros, mas
também a falta de identidade, somos um povo mis-
cigenado que incorporamos, à força, a cultura por-
tuguesa e alguns dos seus padrões. Macunaíma
não se torna branco apenas por se tornar, mas para
mostrar esse processo mútuo e forçado a que fo-
mos submetidos com a chegada dos europeus e a
mistura de raças.

Macunaíma é aquele que apronta com os irmãos,
é egoísta, interesseiro e só quer se dar bem. Ao che-
gar na cidade, acha bonito o inglês e quer aprender,
acha bonitas as damas bem arrumadas e perfu-
madas. Não é de maneira aleatória que Mário em
um capítulo do livro intitulado “A francesa e o Gi-
gante”, transforma Macunaíma em uma francesa
para ir em busca do Muiraquitã e assim conquistar
o gigante; tal passagem é uma crítica aos nossos
gostos e valores, pois Macunaíma poderia se vestir
como uma brasileira, mas não, ele opta pela fran-
cesa como uma forma de “valorizar mais o que é
de fora”, assim, Mário de Andrade encontra uma
forma de criticar a corrupção cultural da sociedade
brasileira.

Ao mesmo tempo, Macunaíma também é crí-
tico das coisas que o cerca; quando ele chega em
São Paulo, nota a diferença entre as mulheres da
cidade e as do mato, comenta que essas donas só
brincam por dinheiro, só querem luxo. Diz ainda:
"A máquina era que matava os homens, porém os
homens é que mandavam na máquina. / “Os ho-
mens é que eram máquinas e as máquinas é que
eram os homens”.

Mário de Andrade mostrou que ainda estamos
presos a um certo modelo europeu, ainda não te-
mos uma identidade própria e, muitas vezes, por
escolha nossa. Mostrou também que somos do-
minados pelos meios que nos cercam, ao mesmo
tempo que o avanço na tecnologia e indústria facili-
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tam o nosso dia a dia, também nos tornam escravos
delas; aparentemente, o homem acredita dominá-
las, mas, sem se dar conta, torna-se refém das
mesmas, Macunaíma percebe isso.

Mário traz um espelho da realidade; talvez, re-
fletindo mais do que devia, indo além do que exis-
tia, ironizando problemas concretos, estampando
outros mais latentes, exagerando um pouco a reali-
dade, que, no entanto, não nos era nem um pouco
estranha., Mário de Andrade transformou tudo isso
em arte. Segundo Cândido:

Nada mais importante para chamar a atenção sobre umaverdade do que exagerá-la. Mas também, nada mais peri-goso, porque um dia vem a reação indispensável e a relegainjustamente para a categoria do erro, até que se efetue aoperação difícil de chegar a um ponto de vista objetivo,sem desfigurar-lá de um lado nem de outro. (CANDIDO,2006, p.13)
A literatura tem esse poder de transformar uma

realidade em arte, exagerando-a. Para expor uma
verdade para a sociedade, às vezes o autor pode até
exagerá-la com o fim de fazer o público perceber
determinada realidade, o que faz tal verdade perder
o caráter de real e ganhar o status de arte.

Nesse caso, o autor teria o trabalho de deixar essa
verdade nem tanto objetiva, tentando não perder
a sua essência. Assim, não pareceria ser uma fan-
tasia, nem uma mera criação artística para quem
lê, ou ainda para quem não lê literatura e não co-
nhece seu papel de denunciadora e representadora
da realidade social, mas seria uma representação
da realidade.

Todas as obras literárias trazem uma significa-
ção para os leitores, seja ele moralizador, denun-
ciador, destruidor de doutrinas ou ainda criador
de certos padrões, o fato é que a sociedade e seus
desdobramentos conflituosos vão ser sempre ma-
téria da obra literária. Candido considera que “O
elemento social se torna um dos muitos que interfe-
rem na economia do livro, ao lado dos psicológicos,
religiosos, linguísticos e outros” (CANDIDO, 2006,
p.14). Se fôssemos procurar em Macunaíma tais
elementos não seria difícil encontrá-los, pois eles
aparecem entrelaçados e conferem significação ge-
ral à obra.

Macunaíma não tem caráter, e com isso repre-
senta a falta de identidade dos brasileiros, ele tam-
bém reflete sobre as condições sociais daquele meio
em que vive, pensa muito e fica “contrariado”,

chega a afirmar em uma carta para as Icamiabas,
“Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são.
“Uma crítica de Mário às condições de vida no Brasil
e uma retomada irônica à carta de Pero Vaz de Ca-
minha. Pelo lado religioso, Macunaíma frequenta
o terreiro de macumba, em busca de conseguir se
vingar do gigante que está com sua Muiraquitã.
Apesar de não ter religião específica, Macunaíma
se envolve com feitiçaria, nessa mesma passagem
há uma inversão do pai nosso dos cristãos que é pa-
rafraseado com um pai nosso de terreiro, que evoca
Exu. Veja-se que é uma forma de mostrar quão li-
gadas estão as culturas brasileiras e que uma não é
melhor nem pior que a outra, há apenas diferenças
de nacionalidades, mas em terras brasileiras elas
se juntam ou, pelo menos deveriam se respeitar
porque o povo é um só.

A nosso ver, Mário de Andrade ao trazer essa
passagem mostra a diversidade que há nas cren-
ças religiosas brasileiras, nós não temos apenas o
evangelismo ou catolicismo, nem somos um povo
formado apenas pela mistura de raças e culturas,
mas de crenças também, todavia, isso nem sempre
é mostrado nas obras literárias, e Mário de Andrade
trouxe isso em Macunaíma. A respeito da religião
de Macunaíma, Proença comenta que:

Quanto à religião, Macunaíma guarda as conveniências.Mário de Andrade, em comentário ao trabalho de Tristãode Ataíde, já criticara a pouca disposição nacional para ocatolicismo. Chamou a atenção para o quase protocolardas nossas cerimônias religiosas, o nenhum estudo, a féoscilante e frouxa, enfim, esse catolicismo de fachadatão nosso... Muitos brasileiros declaram que não têmdevoção, criam para si uma classe especial: "católicospor tradição". Assim é Macunaíma, que não respeitavacunhãs nem mulher de companheiro, mas frequentavacom aplicação "todas essas danças religiosas da tribo".Quando resolve ser devoto é a religião caraimonhaga aque ele escolhe. (PROENÇA, 1987, p.14)
Em Macunaíma, Mário de Andrade abraça as

propostas modernistas em diversos aspectos, seja
nos fazendo refletir sobre a prática da religião, seja
por meio das lendas apresentadas, também, dos
aspectos linguísticos que o coloca em consonância
com o fazer literário modernista, ao trazer o falar
popular para a obra literária, a fuga às normas gra-
maticais, a ausência de pontuação, concordância
etc. Cândido (2006) comenta que:

Todos sabemos que a literatura, como fenômeno de ci-vilização, depende, para se constituir e caracterizar, doentrelaçamento de vários fatores sociais. Mas, daí a deter-minar se eles interferem diretamente nas característicasessenciais de determinada obra, vai um abismo, nem
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sempre transposto com felicidade. (CANDIDO, 2006)
Mário trouxe na sua rapsódia, história, cultura,

mitos, lendas, e questões sociais, poderíamos con-
siderar que Macunaíma reúne todos esses aspectos
e poderia se constituir como fenômeno de civiliza-
ção, considerando que Mário de Andrade tinha um
projeto nacionalista.

Conforme Candido, determinar a influência des-
sas questões sociais nas características da obra,
não é tarefa simples, mas nesse caso específico,
o leitor ao mergulhar nas aventuras de Macunaíma
não diria que é equívoco considerar que nessa obra
os aspectos sociais interferem diretamente nas ca-
racterísticas essenciais da sua composição, pois a
estrutura, a forma e o conteúdo contribuem para a
significação da obra.

Um artista ao compor, ele pode até incorporar às
suas vivências, mas como diz Candido, a arte pres-
supõe mais que isso, pois ela é uma comunicação
expressiva. Assim, tem-se a presença dos fatores
sociais, dos valores de determinada época. Passa a
fazer parte da obra, o coletivo, que seria uma jun-
ção de diversos elementos externos que são intro-
duzidos na obra, ao fazer isso, o autor perde um
pouco do seu espaço. Candido (2006) afirma:

A obra exige necessariamente a presença do artista cri-ador. O que chamamos arte coletiva é a arte criada peloindivíduo a tal ponto identificado às aspirações e valoresdo seu tempo, que parece dissolver-se nele, sobretudolevando em conta que, nestes casos, perde-se quase sem-pre a identidade do criador protótipo. (CANDIDO, 2006)
Segundo Candido, a obra não seria apenas fruto

da iniciativa individual ou das condições sociais,
ela surge das duas, pois ambas não se separam.
Macunaíma representa essa definição à medida
que Mário de Andrade partiu de uma iniciativa de
romper com os padrões estéticos vigentes e buscou
aprofundar-se no movimento modernista. Essa foi
sua iniciativa individual, mas para criar sua obra
modernista, ele estudou a sociedade e, assim, criou
sua rapsódia, tais elementos não existem senão
reciprocamente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo que foi visto, é possível dizer que
Macunaíma é o herói que não tem caráter (identi-
dade) e por isso representa o povo brasileiro. Per-
cebemos que o personagem é um anti-herói, pois

não possui status de herói, em contraposição aos
heróis românticos. Ele ainda representa a falta de
identidade do povo brasileiro, como o próprio Má-
rio enfatiza. Macunaíma “sem caráter” é o povo
brasileiro não somente em termos de valores mo-
rais, mas no quesito de identidade própria, somos
um povo sem caráter próprio, sem civilização e
tradição próprias.

A respeito disso, somos convidados a refletir so-
bre a aparente contradição que o subtítulo apre-
senta: “o herói sem nenhum caráter”, pois para
muitos o personagem de Mário pode receber todos
os adjetivos depreciativos. O próprio Mário chamou
atenção para a contradição do herói que “O caráter
que demonstra num capítulo ele desfaz noutro”.

Macunaíma com todos os seus comportamentos
desprezíveis e defeitos excessivos para uma única
pessoa, é o retrato dos problemas que vemos no
país, exagerados ou artisticamente trabalhados em
um personagem para representar a nação no geral.
Ao final da leitura, percebemos que Macunaíma
não era mal, desprovido de caráter de todo, consta-
tamos isso no final da narrativa. Segundo Proença:
“Macunaíma antes de morrer se torna melancólico,
triste de ver que não realizara nada. E aqui ele é
bom e puro, paradoxalmente, ou melhor, justifi-
cando que fora puro, que os gestos de safadeza não
o marcaram, pois fora levado pelos acontecimen-
tos”. (1987, p.18)

Fazer uma leitura de Macunaíma sem associar
ao projeto do Modernismo é um equívoco, pois não
seria possível entendê-la, principalmente se qui-
séssemos entender qual seria o projeto do autor
com essa obra, incógnita pouco decifrada por boa
parte dos leitores pouco habituados com leituras
assim.

O público leitor muitas vezes encontra-se aco-
modado a um padrão de arte, a um padrão de
escrita, Mário de Andrade, ao criar Macunaíma,
rompe com esse modelo de arte. A obra é escrita
e destinada ao público, assim, temos essa relação:
Autor-Obra-leitor, nessa tríade o leitor é impor-
tante na construção de sentido da obra, ele pode
apreciá-la assim como pode depreciá-la, e fará isso
baseado nos seus gostos e conhecimentos que, às
vezes, representam um condicionamento social.

Nossos gostos nem sempre representam a nossa
vontade, somos condicionados pelo meio em que
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vivemos, a indústria cultural determina o que está
na moda e o que não está, ainda que tenhamos a
nossa essência, os fatores sociais exercem forte
influência sobre nós.

Na maioria das vezes, a classe dominante, que
se diz leitora, repudia algumas obras talvez por
ignorar o verdadeiro propósito da arte ou por co-
modismo intelectual, que faz a grande massa en-
xergar obras como essa, artisticamente revolucio-
nárias, incompreensível aos seus olhos ou, talvez,
por não aceitar que cada um de nós é um pouco
Macunaíma.
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Resumo

O presente artigo busca fazer uma revisão de literatura acerca do Jogo de Xadrez, ressaltando sua relevância nos âmbitos
intelectual, social e cognitivo. Busca-se, portanto, destacar a história deste jogo milenar, o “jogo dos jogos”, conforme
fundamenta os autores Silva (2011), Rezende (2002)Santos (2015), entre outros mencionados no decorrer do trabalho, e
assim, dar os primeiros passos, no que tange a historiografia do xadrez até o recente Xadrez Pedagógico.

Palavra Chave: Ensino e aprendizagem. Xadrez pedagógico. Ludicidade. Gamificação.

Abstract

This paper aims to conduct a literary review on Chess and its relevance in the intellectual, scial and cognitive contexts.
Therefore, this study seeks to highlight the history of this ancient game, the “game of games” as explained by Silva (2011),
Rezende (2002), Santos (2015), among others approached throughout the research, thus walking the first steps into the
historiography of Chess until it reaches the recent Pedagogical Chess.

Key words: Teaching and learning. Pedagogical Chess. Ludic. Gamification.

Resumen

El trabajo hace una revisión de la literatura acerca del Juego de Ajedrez, resaltando su pertinencia en los ámbitos
intelectual, social y cognitivo. Buscamos, así, destacar la historia de este juego milenar, el “juego de los juegos”, según
se basa los autores Silva (2011), Rezende (2002), Santos (2015), y muchos otros subrayados a lo largo de todo trabajo.
Hemos podido, por tanto, dar los primeros pasos hacia lo que se refiere a la historiografía del ajedrez, incluso el recién
Ajedrez Pedagógico.

Palabras clave: Enseñanza y aprendizaje. Ajedrez Pedagógico. Lúdico. Gamificación.

INTRODUÇÃO

Os jogos sempre existiram na humanidade e o seu intuito

sempre foi de preparar o corpo e a mente para a sobre-

vivência. Os jogos datam de centenas de anos antes de

Cristo, todavia, a ideia de jogo está ligada às primeiras

brincadeiras que os pais fazem com suas crianças e assim

sucessivamente (TAHAN, 1968).

Existem diversos tipos de jogos, dentre eles, os jogos

de tabuleiro, cartas, botes e inúmeros outros que datam

desde o início da civilização (TAHAN, 1968). Nos dias atu-

ais, além desses jogos antigos, existem os eletrônicos que

vem ganhando espaço principalmente no meio infanto-

juvenil. Todavia, o foco deste texto é destacar o jogo de

xadrez, para tanto, discorreremos acerca da história desta

arte milenar e que vem ganhando destaque na contem-

poraneidade e por último, vem trazendo contribuições
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no âmbito escolar devidos aos inúmeros benefícios que a

prática regular de xadrez proporciona.

A ORIGEM DO JOGO DE XADREZ

Dentre os jogos, o xadrez é considerado um jogo clás-

sico de origem incerta, no qual, não há uma unanimi-

dade acerca de sua origem. A versão mais aceita seria de

que ele surgiu na Índia, por volta do século VI d.C. Nessa

época, era chamado de “Chaturanga” (Figura 01), (DOU-

BEC, 1982), que quer dizer, as quatro divisões do exército:

infantaria, cavalaria, elefantes e carruagens, onde mais

tarde, seriam representados pelo peão, cavalo, bispo e

torre.

Figura 1. Arrumação das peças no jogo antigo

Fonte: Apostila de xadrez. Curso básico, Marino, 2018)

Conta-se que foi inventado por um sábio hindu cha-

mado Sissa ou Sessa para entreter e alegrar o rei que estava

deprimido pela perda do filho. O objetivo foi alcançado,

pois o rei ficou tão impressionado com a criação que deci-

diu presentear o sábio: que ele escolhesse qualquer coisa

no reino que ele lhe daria. Todavia, o sábio com sua sim-

plicidade e humildade pediu ao rei que o pagamento fosse

feito em grãos de trigo. Prontamente, o rei acatou o pe-

dido e ficou ainda mais impressionado com o pedido apa-

rentemente simples: “um grão para a primeira casa do

tabuleiro, dois para a segunda, quatro para a terceira e

assim por diante, dobrando sempre até a casa 64, que era

a última” (REZENDE, 2002). E assim, o pedido que ini-

cialmente parecia simples, tornava-se impossível de ser

Figura 2. Posição inicial do jogo de xadrez hoje.
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cumprido. No livro “O homem que calculava” de Malba

Tahan (1968), é possível encontrar a história completa

desta façanha, bem como o cálculo através de sua fórmula

matemática.

Hoje, o jogo de xadrez, denominado “Arte de Caíssa”, é

jogado por duas pessoas (jogadores) sobre um tabuleiro

de 64 casas de cor branca ou preta (podendo ser também

outras cores, desde que uma cor clara e outra cor escura),

cada jogador ficará com 16 peças (8 peões, 2 torres, 2 cava-

los, dois bispos, um rei e uma rainha (que no jogo deve ser

chamada de dama) (Figura 02). O jogo consiste em movi-

mentar as peças como em um combate, obedecendo aos

princípios e regras pré-estabelecidas (fig. 2) (existem leis,

denominadas de Lei da FIDE que é atualizada a cada ano

no dia 1º de julho e tem validade no mundo inteiro), com

o objetivo de atacar o rei adversário até o ponto em que o

mesmo não possa mais evitar a conclusão do ataque com

a ameaça da sua captura, denominada de xeque-mate

(REZENDE, 2002).

Tudo isso é apenas a “ponta do iceberg”, para conquis-

tar a expertise no jogo de xadrez é necessário muito estudo,

prática, treino, leituras. O ato de jogar xadrez é complexo,

já que o jogo apresenta um enorme leque de possibili-

dades: cerca de 1050 possibilidades, para um número

de posições disponíveis, sendo que, em cada jogada, em

30 alternativas, apenas duas, em média são boas (SILVA,

2011)”. Desta forma, um bom lance, do tipo 2 lances em

30, é como se achar uma “agulha no palheiro”, (SILVA,

2011). Sendo assim, quanto mais o jogador fizer uso de ins-

trumentos cognitivos que o auxiliem nesta seleção, bem

como, na elaboração de planos, terá êxito na sua jogada.

De acordo com o mestre Nacional Gerson Peres, em seu

curso de Instrutor de Xadrez, “O xadrez é um aguçador de
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mente auxilia no desenvolvimento das demais disciplinas

curriculares”, o que de fato é verdade. Trata-se de uma

ferramenta que por excelência, aguça, multiplica, instiga

ao jogador, a criança, adulto, idoso, a fazer com que sua

mente flua, frutifique, evolua.

O JOGO DE XADREZ NA ESCOLA

Na era das tecnologias digitais, em razão da variedade de

informações encontradas na Internet, as crianças tendem

a buscar atividades que proporcionem prazer e acabam

se desinteressando por atividades que não proporcionam

prazer [...] (ANDRADE; SANTOS OLIVEIRA, 2014), cabe

ao professor buscar alternativas que instiguem o interesse

dos alunos estimulando-os, através de jogos na aprendi-

zagem, lançando mão da gamificação, através do xadrez,

na tentativa de incentivar o protagonismo, desenvolver

habilidades e a promoção de práticas colaborativas de

aprendizagem. A PhD e designer de jogos Jane McGonigal

(2013) identificou que todos os jogos, independentemente

de gênero, faixa etária e outros fatores, têm quatro caracte-

rísticas: metas, regras, sistema de feedback e participação

voluntária. Fardo (s.d.) conceitua a gamificação como “o

uso de mecânicas, estéticas e pensamento baseado em jo-

gos para engajar pessoas, motivar ações, promover apren-

dizagem e resolver problemas”.

Para que implantar o xadrez na escola? É para que a

criança desenvolva um raciocínio mais célere? Aprenda

com mais facilidade a matemática? Ou é simplesmente

um desporto a mais na escola? Talvez seja apenas um

diferencial na hora de divulgar os serviços da escola para

os pais?

De fato, não raro, essas são as reais motivações de se ter

o xadrez na escola, seja este inserido na grade curricular,

seja ofertado de forma interdisciplinar. E assim, o xadrez

é oferecido da mesma forma que é aplicado nos Clubes

de Xadrez e nas Academias (MELO; SANTOS; JÚNIOR

et al., 2018). Vale salientar que, sendo oferecido desta

forma e com esta intenção, essa modalidade fomentará

apenas o aspecto competitivo, não suprindo, portanto, as

necessidades educacionais.

É imperativa, portanto, a necessidade de se trabalhar o

xadrez em sala de aula de forma pedagógica, como verda-

deiro instrumento educacional; daí, pode-se designar de

xadrez escolar (REZENDE, 2002). Desta forma, a educa-

ção contemporânea, busca aderir a uma metodologia que

suprima de vez o ciclo do ensino por “adestramento” (RE-

ZENDE, 2002) e ao invés disto, trocar pela “aprendizagem

Figura 3. Aulas de xadrez para alunos do ensino fundamental II

Fonte: Foto Adriana (2017).

consciente, na qual, o aluno é estimulado continuamente

a aprimorar a sua capacidade de pensar”, segundo ele,

nesse aspecto, “o xadrez é uma atividade primordial por

excelência, não só por atender as características de des-

porto estimulando entre o espírito competitivo, e a auto

confiança, como adequando-se, sobremaneira, às exigên-

cias de educação moderna.

Nesse aspecto, o jogo de xadrez entra como uma im-

portante ferramenta por ser considerado uma atividade

lúdica profundamente intelectual (Foto 01). De acordo

com D’ Lúcia (2007), embora se deparando com dificulda-

des na politização do xadrez no Brasil, a prática do jogo

vem crescendo vigorosamente nas duas últimas décadas,

principalmente no que se refere ao xadrez escolar. Santos

e Melo (2015, p.3) reforçam essa premissa quando diz que

“O xadrez é uma ferramenta a mais que vem para somar às

práticas existentes que visa trazer resultados satisfatórios

no aprendizado dos discentes”. Segundo os autores, essa

soma é salutar diante dos novos tempos, nos quais, não

basta apenas a formação de professores, infraestrutura,

material didático, inovações tecnológicas - é preciso que

haja algo a mais para favorecer uma aprendizagem eficaz.

Nesse sentido, Melo, Santos e Melo (2013, p.1) refor-

çam, que com o advento das novas tecnologias, somadas

às práticas educacionais cada vez mais modernas, surge

a necessidade de as escolas buscarem atividades lúdicas

que contribuam para melhorar a capacidade intelectual e

psíquica dos estudantes, fator comprovado por especialis-

tas na área (foto 1).

O xadrez possui uma vasta literatura. De acordo com

Silva (2011, p. 15), as três maiores coleções em bibliotecas

são: John G. White. Chess and Checkers Collection, na

Cleveland Public Library (EUA), com 32.568 volumes so-
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Tabela 1. Capacidades intelectuais exercidas na prática do xadrez Característica

Característica Descrição

Representação Espacial O espaço físico de um tabuleiro é de 64 casas. Esse

espaço é a limitação; o movimento das peças é sua

evolução no espaço. Cada casa é individualizada

por sistema de coordenadas cartesianas (números

e letras).

Representação Temporal (O sentido de sucessão do tempo, bem como con-

trolar “instantes” do jogo. Estes dois itens formam

os eixos.

Transmissão de Estrutu-

ras ou Estratégias

A análise Melhorar planejamento das tarefas cog-

nitivas ou de técnicas de estudo a partir do mo-

mento que se é capaz de determinar as próprias

vantagens e debilidades. Sentir que as próprias

atividades cognitivas discorrem, como no xadrez,

entre dois eixos (espaço-tempo).

Fonte: Adaptado de Garrido, (2000, p.87)

bre xadrez e damas (CPL, 2019), a Biblioteca Van der Lind

– Niemejeriana, na Koninklijke. Biblioteca Teek (Holanda)

com aproximadamente 30.000 volumes de xadrez e da-

mas (BIBLIOTHEEK, 2009) e a Anderson Chess Collection,

na State Library of Victoria (Austrália), com aproximada-

mente 12.000 itens, incluindo livros, relatórios de torneios,

revistas e panfletos (VICTORIA, 2019).

Além da vasta literatura, existem vários estudos em

todos os níveis de ensino. Numa pesquisa realizada no

Brasil, segundo Silva (2011), foram encontrados trinta es-

tudos de pós-graduação stricto sensu que utilizavam o

jogo de xadrez como tema de pesquisa.

Em suas pesquisas, o espanhol Ferran Garcia Garrido

(2000), no livro Educando desde el Ajedrez, aponta algu-

mas capacidades que podem ser exercitadas mediante

a prática do xadrez, tais capacidades são desenvolvidas,

conforme ilustra a Tabela 01.

A prática do xadrez, além de desenvolver capacidades

intelectuais, desenvolve também as capacidades emocio-

nais. Conforme Silva (2011), as dez características estão

divididas em cinco áreas: consciência das próprias emo-

ções, autocontrole emocional, auto motivação, o reconhe-

cimento das emoções dos outros e o controle das relações

com o outro. Para Garrido (2000, p.87), “todas essas carac-

terísticas o xadrez tem uma influência benéfica”.

Há ainda uma relação muito forte do xadrez com as

chamadas Inteligências Múltiplas, descobertas pelo pes-

quisador Howard Gardner (1995), inicialmente foram

descobertas sete, em seguida mais duas, e mais tarde,

descobriu-se que pelo menos que o xadrez tem papel rele-

vante no desenvolvimento direto em duas das inteligên-

cias citadas: espacial e a lógico-matemática. De acordo

com o Mestre Nacional Gérson Peres (2019), a primeira é

fundamental na análise do controle territorial e a segunda,

em função do cálculo de variantes e deduções de caráter

posicional que são empreendidos durante uma partida

de xadrez. Outro fator que merece destaque diz respeito

à inteligência emocional, na qual se trabalha no sentido

de educar as emoções. Peres (2019), citando Goleman

discute a importância da educação emocional como uma

espécie de nova matéria.

Diante disto, vale lembrar que a prática do xadrez é

uma excelente ferramenta para se trabalhar a inteligência

emocional. Peres (2018), reforça tal afirmação dizendo

que “no jogo, temos que saber negociar trocas de peças,

avançar e recuar nos momentos certos, lidar com a dor

de uma derrota, recompondo nosso equilíbrio emocio-

nal para instantes depois buscar uma vitória na rodada

seguinte”. Ao final, Peres (2018) destaca que o triunfo sor-

rirá àqueles que tiverem mais vivência prática, bagagem

teórica e, sobretudo, controle de suas emoções.

Os autores Sá (2007), Silva (2011) e Rezende (2005) afir-

mam que o ensino e a prática do Jogo de Xadrez, quando

utilizados como instrumento pedagógico, pode trazer be-

nefícios socioeducativos, tanto por provocar o exercício

da sociabilidade, como o trabalho da memória, a autocon-

fiança e a organização metódica e estratégica do estudo.

Araújo (2019) acrescenta que “o xadrez é um precioso co-

adjuvante escolar, e até psicológico".

Portanto, os benefícios do xadrez vão além dos resul-

tados em sala de aula. O enxadrista no seu dia a dia, ao

se deparar com situações complexas, costuma observar,

avaliar e entender a realidade, capacidade esta que lhe foi

conferida através da prática deste jogo que lhe instiga a

aprender a planejar de forma equilibrada, a aceitar pon-

tos de vista diversos, a discutir sabiamente, compreender

limites e valores estabelecidos, dentre outras atitudes do

ser humano.

BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA

É possível fundamentar essa discussão in loco, visto que

desde o ano de 2008 é realizado esse trabalho com xadrez

no Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna, em Juazeiro-

BA. Inicialmente, apenas oito alunos participavam das

aulas de xadrez. O tempo passou e a procura pela modali-

dade aumentou, pois os resultados positivos “enchiam os

olhos” dos demais alunos.

De 2010 a 2019, a escola participou e obteve êxito nas

competições amadoras, profissionais e oficiais, a exemplo

dos Jogos Escolares da Juventude – JEJs, que acontecem a

cada ano (após a etapa Municipal e estadual), os finalistas
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Figura 4. Participação do aluno Caio Emanuel, 9º ano, nos JEJs 2019 em Blumenau/SC.

Fonte: Foto João Júnior (2019)

de cada estado representarão seu estado numa das 27 ca-

pitais brasileiras. Por dois anos consecutivos, os alunos do

CPM Juazeiro, representaram o estado da Bahia na etapa

nacional, sendo no ano de 2014 em Fortaleza, 2015 em

João Pessoa e 2019 em Blumenau/ SC, onde competiram

com atletas dos demais estados brasileiros (foto 2 e 3).

Figura 5. Participação da aluna Jamily Amanda, 1º ano/EM, nos JEJs 2015 em Fortaleza/CE.

Vale destacar que os resultados positivos envolvem

também o desempenho pedagógico dos discentes. É no-

tório o desempenho intelectual dos discentes que são pra-

ticantes da arte de Caíssa, estendendo-se para maior ca-

pacidade de raciocínio lógico, tomada de decisão, concen-

tração, comportamento, dentre outras habilidades com-

portamentais, cognitivas e sociais.

As aulas do desporto acontecem duas vezes por se-

mana no turno oposto às aulas do currículo escolar e as

competições acontecem nos feriados e em alguns finais

de semana no decorrer do ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do jogo de xadrez em ambiente escolar está cada vez

mais presente, essa modalidade desportiva tem crescido

e se destacado devido aos inúmeros estudos desenvolvi-

dos que reforçam a eficácia do desporto quando este está

associado a outras disciplinas sendo aplicado de forma

pedagógica.

Mesmo como uma forma de lazer, torna-se um instru-

mento útil, favorecendo a capacidade de concentração e

raciocínio, sendo assim, o xadrez como conteúdo didático

-pedagógico é de relevância ímpar no que concerne ao

desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos.

Quando se reflete acerca da relevância do xadrez nas

escolas, pensa-se no bem-estar psicológico que a prática

constante do jogo pode proporcionar, considerando in-

clusive, que as crianças gostam de ser desafiadas em seu

desenvolvimento, a partir dessa compreensão o xadrez

torna-se uma importante ferramenta no currículo escolar.
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