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CAPA

O VÍCIO
Helder de Jesus Dias

Acadêmicos são viciados.
Certamente essa frase já foi utilizada por diversos
autores, personagens, escritores e demais apaixonados pela vida
acadêmica. O acadêmico é assim mesmo, apaixonado pelo
conhecimento, seja de uma maneira ou de outra.

Waterfall (1961) - Maurits Cornelis Escher
Litografia 300x380mm
Escher nasceu em Leeuwarden, na
Holanda, em uma casa que hoje faz parte
do Museu de Cerâmica de Princessehof.
Foi o filho mais moço do engenheiro civil
George Arnold Escher com sua segunda
esposa, Sara Gleichman.
Conhecido por seus amigos e família
como "Mauk", foi uma criança doente e
frequentou uma escola especial desde os
sete anos de idade. Embora tenha se
destacado no desenho, suas notas eram
geralmente
baixas.
Ele
também
estudou carpintaria e piano até os seus
treze anos.
Em 1919, Escher entrou para a
Faculdade de Arquitetura de Haarlem, mas
desistiu do curso devido a uma persistente
infecção de pele, passando a estudar Artes
Decorativas na mesma escola.
Estudou com Samuel Jessurun de
Mesquita - artista holandês conhecido
pelas
suas xilogravuras, litografias e
mezzotints, que se tornou seu mestre e
com quem manteve amizade durante
vários anos.
Escher jogava com a representação
do espaço tridimensional num plano
bidimensional como a folha de papel.
Criava figuras impossíveis de existência
material, através de representações
distorcidas e paradoxais.
Podemos refletir que a mente – assim
como o papel – aceita ideias e
representações que, muitas vezes, não se
mostram passíveis de materialização ou de
realização. Daí o importante papel da
crítica e da experimentação na construção
de nossas teorias e visões de mundo.

Fonte:

O aluno acadêmico anseia pela informação, pelo
conhecimento, e não espera que o professor o ensine – aprende!
Sim, ele aprende e depois busca o mestre para auxiliá-lo com o
conhecimento. O discente essencialmente acadêmico é por
excelência um aficionado pelo conhecimento e o busca em todas
as oportunidades do seu dia a dia. Mas existem alunos que não
são acadêmicos, não podem ser considerados apaixonados e sim,
apenas, indivíduos que buscam uma formação qualquer. Um
aluno dedicado pode ser somente dedicado, outro mais
despreocupado, pode um dia virar acadêmico, caso encontre um
tema ou assunto que o torne um viciado.
O docente acadêmico é absolutamente determinado a
aprender, mesmo quando parece não haver mais o que
apreender. O professor acadêmico busca uma inovação no tema,
estuda outros temas e encontra um novo terreno onde fincar os
pés. Em sala de aula ele esgota seus pupilos com bons conceitos
e não aceita a desistência de um só discente. Ele é viciado no
conhecimento e muitas vezes se esquece de sua função principal
(lecionar) para divagar junto com seus alunos no tema da lição.
Seu vício não é ser professor, mas sim, o conhecimento.
Há ainda o acadêmico que não frequenta a academia. É
acadêmico por ser viciado no conhecimento. Ele quer aprender
mais e mais – então, não há limites para o aprendizado sobre
aquele determinado tema ou ramo profissional. É apenas um
viciado em algum tema, e, de tão conhecedor, podemos dizê-lo
acadêmico.
Como um brinquedo malvado, o vício acadêmico termina
no mesmo ponto em que começou e recomeça – na busca pelo
conhecimento de um determinado tema...

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher
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APRESENTAÇÃO

A Revista Santa Rita é uma publicação eletrônica multidisciplinar da
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia.
Objetiva o desenvolvimento e a democratização do acesso ao conhecimento.
Não podemos deixar de ressaltar o comprometimento dos professores,
o empenho dos alunos e a preciosa participação de outros colabradores do
meio acadêmico, que têm sido de grande valor para que esta publicação
alcance seu ideal.
O Prof. Antonio Mota, da UNICAMP, nos brinda nesta edição com sua
análise – tão técnica quanto poética - da obra A Caverna, de José Saramago e
seus paralelos quanto à evolução do Capitalismo.
Nossa ex-aluna, Maria Aparecida Miranda publica com sua orientadora,
Prafª Maria Thaís Rabello, artigo escrito a partir de seu TCC, em que aborda as
virtudes e sua difusão na prática da contação de histórias, assunto no qual é
talentosa militante.
O Prof. Flávio Costa, docente do nosso curso de Educação Física nos
oferece, em conjunto com seu orientador, o Prof. Luis Claudio de Almeida, um
artigo sobre suas experiências frente às dificuldades na gestão desportiva
voltada ao Handebol.
Também docente de nossa Instituição, a Profª Zenobia Santos de Abreu
e sua orientadora, a Profª Evelyn Denisse Felix de Oliveira, publicam artigo
sobre os desafios dos professores frente aos alunos com necessidades
educacionais especiais.
A Profª Wanda Márcia Ferreira, da Universidade Estadual do Ceará nos
agracia com seu artigo sobre as particularidades no atendimento
psicoterapêutico de pacientes renais crônicos – trabalho de grande interesse
para as áreas de Psicologia, Saúde e Educação.
Finalizando esta edição, apresentamos o artigo da Profª Cecília Valentim
e seu orientador, o Prof. Dr. Arley Andriolo, sobre a potência revolucionária
do alargamento da percepção por meio da arte – imperdível!
Boa leitura, Boas Festas e até a próxima edição!

O Editor
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A Caverna, de José Saramago e a evolução do capitalismo
Antonio Vogaciano Barbosa Mota Filho
Economista, Mestre em História Econômica pela USP e Doutorando em Desenvolvimento Econômico na UNICAMP

“Ora, eis o que quero: Fatos.
Ensinem a estes meninos e meninas os Fatos, nada além dos Fatos.
Na vida, precisamos somente dos Fatos.
Não plantem mais nada, erradiquem todo o resto.
A mente dos animais racionais só pode ser formada com base nos Fatos:
nada mais lhes poderá ser de qualquer utilidade”.
Tempos Difíceis, de Charles Dickens.

Abstract: Since 2008 the world economy has been through an economic crisis whose initial manifestation was the
end of the US housing bubble. Since then, the crisis has taken on different formats such as the euro crisis and,
more recently, the crisis in some Latin American countries. In addition to the duration of the economic crisis and
its various forms of expression, what also draws attention is the limits of economic science in providing
comprehensive explanations for the crisis and presenting ways of overcoming it. The present article aims to point
out the methodological limits intrinsic to conventional economics and the need of the economy to expand its
transdisciplinarity. To do so, we suggest Literature as an area of knowledge that has intersections with the
economy. We will do a small analysis of the book The Cave of José Saramago in order to explain how it is possible
to understand elements of contemporary capitalism from the combined literary study to the economy.
Keywords: Epistemology, Methodology, Economic Theory, Captalism, Literature.
Resumo: Desde 2008 a economia mundial passa por uma crise econômica cuja manifestação inicial fora o fim da
bolha imobiliária estadounidense. Desde então, a crise assumiu diferentes formatos como a crise do euro e, mais
recentemente, a crise em alguns países da América Latina. Além da duração da crise econômica e suas diversas
formas de expressão, o que também chama atenção são os limites da ciência econômica em prover explicações
abrangentes para a crise e apresentar formas de debelá-la. O presente artigo tem como objetivo apontar os
limites metodológicos intrínsecos à ciência econômica convencional e a necessidade da economia ampliar sua
transdisciplinariedade. Para tanto, sugerimos a Literatura como área de conhecimento que possui intersecções
com a economia. Realizaremos uma pequena análise do livro A Caverna de José Saramago de forma a explicitar
como é possível compreender elementos do capitalismo contemporâneo a partir do estudo literário combinado à
economia.
Palavras-chave: Epistemologia, Metodologia, Teoria Econômica, Capitalismo, Literatura.

1. Introdução
Em novembro de 2008, poucos meses após a quebra
do Lehman Brothers, a Rainha Elizabeth II visitou a
famosa Escola de Economia de Londres, principal
escola da economia ortodoxa européia, e lançou uma
pergunta que deixou os professores que a
acompanhavam de calças curtas: “por que ninguém se
deu conta?”.
Trata-se de uma pergunta provocativa e que marcou a
reflexão de importantes economistas críticos à teoria
econômica convencional. O ganhador do Nobel de
Economia de 2008, Paul Krugman, lançou um
provocativo artigo em sua coluna no New York Times
intitulada “como os economistas puderam errar
tanto?”. Em 2010, o economista chefe do Fundo
ISSN 1980 – 1742

Monetário Internacional, o francês Olivier Blanchard,
lança o também polêmico texto Repensando a Política
Macroeconômica cujo título da primeira seção trazia à
tona os limites da teoria econômica dominante: O que
nós pensávamos que sabíamos.
De fato, a crise de 2008 teve um duro impacto na
teoria econômica e representou uma ruptura em
relação ao otimismo predominante até então. O
próprio Blanchard num artigo de 2008 menciona que
o estado da teoria macroeconômica seria bom
(BLANCHARD, 2008). O ganhador do Nobel de
Economia de 1995, Robert Lucas, mencionou numa
conferência em 2003 que o “principal problema de
prevenção de depressões foi resolvido, para todos os
propósitos práticos” (KRUGMAN, 2009, pág. 9). Ou
seja, para Lucas, os ciclos econômicos teriam deixado
Ano 12 - Número 24 - Dezembro de 2017

de ser um grande problema para o funcionamento da
economia e as políticas que dispúnhamos àquela
altura seriam suficientes para evitar grandes
depressões.
Pouco tempo antes da crise de 1929, importantes
economistas também mencionavam que eram
remotas as possibilidades de uma profunda depressão
nos Estados Unidos. Um exemplo deles era o
economista Irving Fisher, importante autor da
economia monetária, que afirmou que “os preços das
ações alcançaram o que parece um nível
permanentemente alto” (GALBRAITH, 2010, pág. 179).
No entanto, as evidentes falhas da teoria econômica
convencional não diminuíram sua respeitabilidade
acadêmica e mesmo política. As medidas de
austeridade que a União Européia impôs sobre países
como Grécia, Portugal e Espanha logo deixaram
evidente que as teorias e políticas econômicas que
armaram o cenário para a crise de 2008 seguiam com
prestígio.
Se é possível afirmar que a crise de 2008 é fruto das
transformações ocorridas na economia mundial a
partir de fins dos anos 1970, que aprofundam a
relação entre o mercado, a ação dos Estados e os
aspectos culturais de uma economia mundial
fortemente hierarquizada, então a conclusão que se
segue é que a teoria econômica convencional e sua
hiperespecialização não nos fornecem explicações
suficientes para compreender a complexidade do
capitalismo contemporâneo.
Os riscos da degeneração do estudo da economia já
eram percebidos por Aristóteles que separa a
economia da crematística (LIMA, 2011). Outro autor
que aponta um limite estrutural à ciência econômica
é Karl Marx, que em um dos prefácios d’O Capital
afirma que
a economia política burguesa, isto é,
a que vê na ordem capitalista a
configuração definitiva e última da
produção social, só pode assumir
caráter científico enquanto a luta de
classes permaneça latente ou se
revele apenas em manifestações
esporádicas (MARX, 2008, pág. 2223).

Com efeito, Marx afirma que com David Ricardo “a
ciência burguesa atinge um limite que não pode
ultrapassar” (MARX, 2008, pág. 23). No entanto, esse
“limite” mencionado por Marx não impediu que a
ciência econômica seguisse se desenvolvendo e
sofisticando.
A partir da década de 1870 e o surgimento do
marginalismo, há um esforço declarado de alguns
téoricos em tornar a ciência econômica uma ciência
exata. É nesse contexto que o cálculo infinitesimal e a
estatística ganham espaço dentro da economia e, aos
poucos, o título original de “economia política” tornase simplesmente “economia” (economics) uma ciência
ISSN 1980 – 1742

próxima da física (physics) e da matemática
(mathematics).
À primeira vista, essa crescente sofisticação poderia
parecer uma prova de que a economia não havia
encontrado seu limite, como previra Marx. O nosso
argumento busca evidenciar que tal limite se expressa
através da sofisticação da economia. A teoria
econômica dominante preteriu a história, a sociologia
e antropologia e apresenta-se como uma ciência
universal, ahistórica e que toma por base o tipo ideal
do homus oeconomicus. Com isso, fica evidente a
distância existente entre a teoria econômica e o
próprio capitalismo contemporâneo, que mobiliza
diversos aspectos extra-econômicos para garantir sua
reprodução. A constatação de que o capitalismo
avança colonizando a cultura, a ciência e a política
esbarra no limite do “economicismo” da teoria
econômica.
É importante ressaltar que algumas escolas do
pensamento econômico, ainda que vinculadas à
economia burguesa, levantaram duras críticas à teoria
econômica convencional, dentre as quais podemos
destacar a Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL). No Estudio Económico de 1949, o chamado
“Manifesto Latino Americano”, o então secretárioexecutivo do órgão, o argentino Raul Prebisch,
atacava duramente a suposta universalidade da teoria
econômica e numa nota de roda-pé se queixava do
número exíguo de economistas
capazes de penetrar, com um
discernimento
original,
nos
fenômenos
concretos
latinoamericanos. Por uma série de razões,
não se consegue suprir a carência
deles com a formação metódica de
um número adequado de jovens de
alta qualificação intelectual. Enviá-los
às grandes universidades da Europa e
dos Estados Unidos já representa um
progresso considerável, mas não o
suficiente, pois uma das falhas mais
visíveis de que padece a teoria
econômica geral, contemplada a
partir da periferia, é seu falso sentido
de universalidade (PREBISCH, 2000,
pág. 80).

Por vincular-se aos parâmetros da ciência burguesa,
Prebisch propunha uma retificação teórica que
permitisse que a história dos países da região
deixasse de ser vista como uma “anomalia” e fosse
desenvolvido um arcabouço teórico que articulasse o
desenvolvimento dos países da região1. Tratava-se do
1 Em seu livro Formação Econômica do Brasil, Furtado também
aponta suas formulações para os limites da teoria econômica
convencional e sua limitação ao ser transportada para a periferia
do sistema: “Ao historiador das ideias econômicas no Brasil não
deixará de surpreender a monótona insistência com que se acoima
de aberrativo e anormal tudo que ocorre no país: a
incoversibilidade, os déficits, as emissões de papel-moeda. Essa
‘anormalidade’ secular não chega, entretanto, a constituir objeto
de estudo sistemático. Com efeito, não se faz nenhum esforço
sério para compreender a anormalidade, que em última instância
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aspecto teórico do esforço de superar o “atraso
econômico” dos países da região, cujo aspecto prático
eram as políticas de industrialização. A questão que
logo ficou evidente é que o “atraso” dos países da
região não era uma disfunção do funcionamento da
economia mundial ou de uma imperfeição da teoria
econômica, mas era uma consequência da próprio
modo de produção capitalista.
Coube a Marx o grande esforço de superar esse limite
por meio de sua crítica à economia política. Não cabe
no escopo desse trabalho uma apreciação mais
detalhada sobre supostas clivagens existentes no
pensamento de Marx, particularmente entre sua fase
“jovem”, em que suas reflexões estariam mais
marcadas por categorias “filosóficas”, e sua
“maturidade” em que as categorias da economia
política passariam a ser as mais relevantes. Em nossa
interpretação, a crítica à economia política realizada
por Marx se dá em consonância com sua profunda
reflexão filosófica, e não “apesar”dela.
No entanto, o economicismo também tem marcado
diversas linhas de marxismos. Para essas
interpretações, a “base econômica” determinaria a
“superestrutura” política e ideológica, que
sobredeterminaria a base econômica. Como corolário
dessa visão, a superação de um modo de produção
estaria vinculada diretamente às suas contradições
econômicas geradas pelo avanço das forças
produtivas e o caráter retrógrado das relações de
produção. Dessa forma, o desenvolvimento das forças
produtivas capitalistas seria uma pré-condição da
revolução socialista.
Isso fez com que os estudos marxistas acerca de
temas como cultura, arte e estética fossem
subestimados. Como menciona Konder: “Certos
teóricos marxistas parecem ter chegado a crer,
realmente, na irrelevância da estética, na sua básica
estreiteza de significação” (KONDER, 2013, pág. 19).
Tão grave quanto o economicismo e o desprezo que
diversos teóricos dispensaram a temas que estavam
era a realidade dentro da qual se vivia. Todos os esforços se
gastam numa tarefa que a experiência demonstrava ser vã:
submeter o sistema econômico às regras monetárias que
prevaleciam na Europa. Esse enorme esforço de mimetismo – que
derivava de uma fé inabalável nos princípios de uma doutrina sem
fundamento na observação da realidade – se estenderá pelos três
primeiros decênios do século XX” (FURTADO, 2006, pág. 230). A
título de ilustração da relevância que esse debate metodológico
teve nas ciências sociais brasileiras, cabe mencionar o artigo do
engenheiro carioca Eugenio Gudin, pai do neoliberalismo
tupiniquim, “O caso das nações subdesenvolvidas” em que afirma
que, tanto para os países subdesenvolvidos quanto para os países
desenvolvidos, “as equações são as mesmas, apenas os
parâmetros variam” (GUDIN, 1952, pág. 53). Curiosamente, Caio
Prado Jr. expressa seu acordo com Gudin ao afirmar que “não
precisamos de uma ‘nova’ ciência econômica; e nesse sentido o
Prof. Gudin acima citado está com a razão. O que precisamos é
adquirir um ponto de vista que seja nosso e que nos dê aquela
visão de conjunto que no referente ao capitalismo euro-norteamericano se inclui por si e implicitamente nas categorias
clássicas tal como elas se apresentam. E esse ponto de vista é o da
história...” (PRADO JR., 1954, pág. 19).
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para além do estudo mais imediato da “base
econômica” foi a tentativa de formatar o marxismo ao
casuísmo do comitê central dos partidos comunistas,
algo marcante no stalinismo. De acordo com Konder:
O marxismo do partido – o
“marxismo-leninismo” - não podia se
abrir
plenamente
para
o
reconhecimento da inesgotabilidade
do real, não podia admitir, de fato, a
irredutibilidade do real ao saber. Ele
precisava preparar os militantes para
a aceitação disciplinada das palavras
de ordem emanadas da direção, que
não podia tolerar dúvidas capazes de
se expandirem e especulações que
pudessem estorvar a canalização de
todas as energias na direção indicada
(KONDER, 2009, pág. 73).

Com isso, rígidas teorias foram formatadas com o
objetivo de expurgar definitivamente do marxismo
elementos que não fossem estritamente “científicos”
e que turvassem a análise da “base econômica” e as
formas pelas quais ela determinava os demais
elementos da vida social. Algumas das vítimas desse
reducionismo simplista foram a arte e a cultura
dentro do socialismo real. A partir da ascensão de
Stalin e a formulação do realismo socialista a arte na
União Soviética passa a ser submetida aos ditames do
partido comunista, já fortemente burocratizado2. A
personificação da subsunção da arte soviética às
necessidades políticas do regime de Stalin é Andrei
Zdanov, cujo nome deu origem ao chamado
zdanovismo. Para Konder:
Em nome da exigência de uma
rentabilidade política imediata, o
zdanovismo
exigia
que
as
manifestações de desespero e de
solidão fossem banidas da arte, que a
representação artística da realidade
fosse unilateralmente otimista. A
representação de aspectos trágicos
da vida soviética era admitida, mas
desde que tratasse da tragédia de
2 Um exemplo da literatura própria do realismo socialista é o
livro Seara Vermelha de Jorge Amado, escrito em 1946 quando
Amado era deputado pelo PCB. Em pouco tempo o livro fora
traduzido para o russo e era “o mais lido entre todos os livros de
autores estrangeiros” na União Soviética (BELIAKOVA, 2014). A
burocracia soviética perseguiu sistematicamente diversos autores
entusiastas da Revolução de 1917, mas que eram críticos aos
rumos impressos por Stalin a ela. O caso de Ievguêni Zamiátin
exemplifica bem a situação. Zamiátin escreveu a distopia Nós em
1920 e pouco tempo depois passara a ser perseguido pela
burocracia. Foi proibido de publicar novas obras, o que fez com
que escrevesse uma carta a Stalin pedindo que comutasse sua
sentença pelo exílio em algum outro país. Na carta enviada em
junho de 1931, Zamiátin escreve: “Para mim, como escritor, ser
privado de escrever é como uma sentença de morte. Ainda assim a
situação que se delineou é tal que não posso continuar meu
trabalho, pois nenhuma atividade criatividade é possível em uma
atmosfera de perseguição sistemática, que aumenta de
intensidade ano após ano (ZAMIÁTIN, 2017, pág. 325).
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um
revolucionário
morto
gloriosamente em combate por uma
causa justa e desde que não
houvesse margem para dúvidas
quanto à vitória final dessa causa
justa. Assim, as contradições da
realidade eram aprioristicamente
simplificadas e só podiam alimentar
uma obra de criação anêmica,
limitada (KONDER, 2013, pág. 92).

Logo, é possível perceber que essa modalidade de
marxismo marcada pela interpretação restrita da
“base” e da “superestrutura” acaba convergindo com
o liberalismo econômico em seu conteúdo
economicista, o qual, como mencionamos
anteriormente, não consegue captar a complexidade
do modo de produção capitalista. O desenvolvimento
de categorias e formulações críticas ao capitalismo
deve se dar para além da economia, uma vez que o
próprio capitalismo já não opera apenas na seara
econômica. Ainda segundo Konder:
como a realidade de cuja essência a
arte nos dá a imagem é basicamente a
realidade humana, a renúncia ao
desenvolvimento do conhecimento
artístico e, por conseguinte, a
renúncia ao desenvolvimento do
estudo das questões estéticas
acarretam a perda de uma dimensão
essencial na nossa autoconsciência
(KONDER, 2013, pág. 25).

A tônica do trabalho que se segue é a tentativa de
construir um contato transdisciplinar entre a
economia e a literatura de forma a ampliar os
estreitos
limites
analíticos
impostos
pelo
economicismo e que se mostram em evidente
contradição com o funcionamento do capitalismo
contemporâneo.
Nosso objeto de estudo é o livro A Caverna do
escritor português José Saramago em que é possível
notar elementos da dinâmica do capitalismo e
algumas de suas contradições. Uma vez que “as obras
literárias não são misteriosamente inspiradas, nem
explicáveis simplesmente em termos de psicologia dos
autores” (EAGLETON, 2011, pág. 19), é possível tentar
reconstruir
por
meio
delas
o
contexto
socioeconômico. No entanto, essa reconstrução não
pode ser feita sem mediações. A obra literária não
pode ser tomada como sendo um reflexo imediato do
capitalismo. Para avançar na reconstrução da
complexidade histórica do capitalismo utilizaremos de
outras referências que nos ajudem a definir alguns
conceitos e explicitar elementos relevantes, mas que
muitas vezes aparecem de forma implícita na obra de
Saramago.
Tomamos como referência metodológica as pistas
deixadas em escritos de Marx e Engels e outros
autores vinculados a o que chamamos de marxismo
herético: Walter Benjamin, E. P. Thompson, Raymond
Williams e Terry Eagleton. O termo “pistas” não foi
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utilizado despropositadamente: tais autores não
chegaram a desenvolver uma teoria estética acabada
e sistemática. Partiremos de suas formulações para
traçar possíveis diálogos entre a economia e a
literatura.
É importante mencionar que a tentativa de
estabelecer diálogos entre a economia e literatura
não é inédita. Uma importante referência é o livro
organizado por Woodmansee e Osteen (2005). Por
fim, cabe mencionar que inclusive economistas
ortodoxos e abertamente vinculados à ideologia
dominante têm buscado estabelecer pontes entre a
economia e a literatura, como é o caso do economista
brasileiro Gustavo Franco, ex-presidente do Banco
Central, que tem se dedicado ultimamente à análise
da economia em autores da literatura como Fernando
Pessoa e Machado de Assis (FRANCO, 2007a; 2007b).
De modo a garantir uma melhor articulação entre os
elementos expostos, optamos por dividir nosso
trabalho em três seções, além dessa pequena
introdução: José Saramago e o contexto de A
Caverna; “progresso” e barbárie capitalista e a
conclusão.

2. José Saramago e o contexto de A Caverna
José Saramago (1922-2010) nasceu na cidade de
Azinhaga em Portugal foi o único escritor lusófono a
ganhar o Prêmio Nobel de Literatura (1998). O
escritor foi muito conhecido pela sua longa militância
de esquerda e em 1969 filia-se ao Partido Comunista
Português(PCP) , organização política pela qual chega
a ser eleito vereador em Lisboa em 1989.
Ainda que estivesse vinculado ao PCP até o fim de sua
vida, o autor recorrentemente mostrou-se crítico em
relação às experiências do socialismo real. Saramago
também explicitava a autonomia que guardava em
relação ao PCP:
No soy un escritor comunista, lo que
soy es un comunista escritor, que es
distinto. Es decir, no soy un escritor
comunista que escribe según una
orientación política o ideológica
determinada y que utiliza la literatura
para
difundir
esa
orientación
(SARAMAGO, 2010, pág. 406)

Ao contrário do otimismo em relação ao progresso
econômico que marcaria fortemente o “marxismo
oficial”, em diversas entrevistas e depoimentos
Saramago ressalta seu pessimismo e seu ceticismo em
relação à “razão”. Esse também é o fio condutor do
livro Ensaio sobre a cegueira, publicado em 1995, em
que as personagens são acometidos de uma cegueira
“branca”: a “razão” historicamente tem sido
vinculada à imagem da “luz” que retira a humanidade
das “trevas” da ignorância (o “Iluminismo” expressava
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exatamente essa ideia). A primeira menção à cegueira
“branca” no livro evidencia essa questão:
O cego ergueu as mãos diante dos olhos,
moveu-as, Nada, é como se estivesse no
meio de um nevoeiro, é como se tivesse
caído num mar de leite, Mas a cegueira não
é assim, disse o outro, a cegueira dizem que
é negra, Pois eu vejo tudo branco
(SARAMAGO, 2014, pág. 17).

No livro, a “luz” cegara sociedade. Trata-se de uma
referência ao papel contraditório que a razão tem
desempenhado: por um lado o avanço da técnica e da
ciência nos trouxe uma maior expansão econômica e
pode ampliar o bem-estar de parte da sociedade, por
outro também ampliou o potencial destrutivo da ação
humana. A questão foi muito bem sintetizada por
Saramago: “Si el hombre es un ser racional y utiliza la
razón contra sí mismo – y com esto quiero decir
contra sus semejantes –, para qué sirve entonces la
razón?” (SARAMAGO, 2010, pág. 152).
A questão acerca da racionalidade é exposta
inicialmente em Ensaio para cegueira, avança em
Todos os nomes, publicado em 1997, em que o autor
retrata a burocracia estatal e, por fim, em A caverna,
publicado em 2000. O próprio autor expressou a
proximidade das três obras em entrevista à revista
Época de Madri.
No fue una trilogía que yo pensara
como tal, desde el principio. Per,
dentro de la diversidad de temas de
las tres novelas, hay una unidad de
intención, que consiste en decir lo
que, para el autor, es el mundo, la
vida
que
estamos
viviendo
(SARAMAGO, 2010, pág. 343).

Em A Caverna, Saramago descreve a vida do oleiro
viúvo Cipriano Algor (que significa “frio intenso”, o
que prenuncia o temperamento da personagem) de
sessenta e quatro anos, sua filha Marta e seu genro
Marçal Gacho, segurança de um Centro Comercial na
cidade (sempre grafado em letras maiúsculas, como
se representasse uma pessoa). Cipriano e Marta
moram no campo e Marçal passa as folgas com eles.
Cipriano produz louças de barro que são compradas
pelo Centro Comercial onde trabalha Marçal. Pela
descrição do livro, percebe-se que o processo de
produção da louça é basicamente artesanal e com
pouca sofisticação. O barro é amassado, modelado, e
cozido no forno a lenha. A produção de louças era
uma atividade que acompanhava a família de Cipriano
a algum tempo com basicamente o mesmo
procedimento de produção. Em uma das viagens ao
Centro Comercial para entregar as encomendas,
Cipriano é surpreendido com a notícia de que o
Centro adquirira somente metade da encomenda.
Metade, porquê, As vendas baixaram muito
nas últimas semanas, provavelmente
iremos ter de devolver-lhe por falta de
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escoamento o que está no armazém,
Devolver o que têm em armazém, Sim, está
no contrato, Bem sei que está no contrato,
mas como também lá está que não me
autorizam a ter outros clientes, diga-me a
quem é que vou vender a outra metade,
Isto não é comigo, eu só cumpro as ordens
que recebi (SARAMAGO, 2000, pág. 22).

A trama central do livro se desdobra no esforço do
oleiro em achar uma alternativa ao desemprego. Em
torno da história de Cipriano nota-se o caráter
contraditório do “progresso” capitalista, aspecto que
analisaremos na próxima seção.
3. “Progresso” e barbárie capitalista
A ideia de “progresso”, compreendido como um
movimento que possibilita um presente melhor que o
passado e a esperança de um futuro melhor que o
presente, precede largamente o início do capitalismo
e assume conotações específicas em diferentes
períodos históricos. Na ampla revisão sobre o tema
realizada por Dupas, o autor aponta que seria possível
encontrar já na Grécia antiga interpretações da
história marcadas pela ideia de progresso
(DUPAS,2006). Na Idade Moderna, o progresso teria
ganhado força pouco a pouco a partir do
Renascimento e a partir da segunda metade do século
XVIII, principalmente com o surgimento do
Iluminismo, a ideia de progresso torna-se uma das
principais ideias do Ocidente. Também é nesse
período em que ocorre o estreitamento da
interpretação de progresso como crescimento
econômico. À medida que o jusnaturalismo reforça a
ideia de liberdade natural, abre-se espaço para
vincular diretamente progresso, economia e
liberdade. Coube a Adam Smith realizar essa síntese
em sua obra de 1776, A riqueza das nações. De
acordo com Dupas:
a grande obra produzida na Inglaterra a
respeito de questões sociais e do
desenvolvimento humano, no século XVIII,
foi A riqueza da nações de Adam Smith. Ele
elegeu a ideia de liberdade econômica
individual ou “liberdade natural” como
motor de um sistema econômico eficiente
para levar ao “progresso da opulência”. A
metáfora da “mão invisível” do mercado
garantia que ele funcionaria melhor com
melhor interferência do Estado. (…) Para
Smith, o livre-comércio entre povos e
nações seria de grande vantagem para
todos e um elemento essencial de sua ideia
de progresso (DUPAS, 2006, pág. 48).

A ideia de progresso seguiu sendo amplamente
desenvolvida pela filosofia e serve de base para boa
parte da teoria econômica. As interpretações mais
dogmáticas do materialismo histórico também estão
inscritas dentro dessa perspectiva: a superação de um
modo de produção é uma evidência do progresso. O
surgimento do socialismo seria, dentro dessa
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interpretação, a instalação do reino do progresso em
que as forças produtivas já não são seriam restritas
pela relações produtivas.
Se nos detivermos inicialmente aos escritos do
próprio Marx, é possível notar uma dubiedade em
relação ao tema do progresso: em alguns de seus
livros, Marx mostra-se um entusiasta do progresso e
vê nele um instrumento para o surgimento da
revolução socialista3 e em outros, particularmente
acerca da situação das comunas rurais russa, afirma
que a passagem para o socialismo sem passar pelas
angústias do capitalismo (MARX, ENGELS, 2013).
Após a morte de Marx, as interpretações marxistas
que se seguiram levaram ao extremo o entusiasmo
com o progresso e o desenvolvimento das “forças
produtivas” como condição para a revolução
socialista. Dessa forma, o socialismo era visto quase
que como uma fatalidade do desenvolvimento
econômico.
Uma exceção a essa interpretação foi a economista
polonesa Rosa Luxemburgo. Particularmente em suas
obras de caráter mais abertamente econômico, como
Acumulação de Capital, Rosa expõe como o
desenvolvimento capitalista avança sobre as
formações econômicas não-capitalistas destruindo-as
e submetendo-as à dinâmica capitalista. Para Löwy e
Sayre:
os escritos de Rosa Luxemburgo sobre esse
tema são muito mais do que um vislumbre
erudito de história econômica: sugerem
uma maneira diferente de conceber o
passado e o presente, historicidade social, o
progresso e a modernidade, cuja afinidade
com certos aspectos do romantismo
revolucionário é significativa. Ao confrontar
a civilização industrial capitalista com o
passado comunitário da humanidade, Rosa
Luxemburgo rompe com o evolucionismo
linear, o “progressismo” positivista e todas
as
interpretações
insipidamente
“modernizadoras” do marxismo que
predominavam em sua época (LÖWY,
SAYRE, 2015, pág. 137).

Se Rosa Luxemburgo avança na crítica ao otimismo do
marxismo dogmático, coube a Walter Benjamin
elaborar fragmentos de uma filosofia da história
marcada por uma nova interpretação do “progresso”.
Em seus escritos iniciais é possível perceber influência
do romantismo alemão que se expressava “por
múltiplas tentativas de reencantamento do mundo”
3
“O progresso da indústria, de que a burguesia é
agente passivo e involuntário, substitui o isolamento dos
operários, resultante da competição, por sua união
revolucionária resultante da associação. Assim, o
desenvolvimento da grande indústria retira dos pés da
burguesia a própria base sobre a qual ela assentou o seu
regime de produção e de apropriação dos produtos. A
burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Seu
declínio e a vitória do proletariado são igualmente
inevitáveis” (MARX, ENGELS, 2007, pág. 51).
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(LÖWY, 2012, pág.19). À medida que avançava a
racionalidade econômica e a frieza das relações
sociais mediadas pelos contratos deixam evidente
que o capitalismo destruíra as formas de vida
anteriores. A particularidade da obra de Benjamin
está no fato de que sua crítica ao progresso “não é
feito em nome do conservadorismo passadista, mas
da revolução” (LÖWY, 2012, pág. 20).
Em seu último texto, Sobre o conceito de história,
Benjamin expõe de forma as contradições inerentes
ao progresso capitalista. Na tese VII, o autor critica o
procedimento metodológico do historicismo que
busca recriar a história “como realmente foi”. Para
Benjamin o erro desse método está exatamente no
aspecto mais valorizado pelo positivismo: a
neutralidade da atividade científica. O materialismo
histórico só poderia ser uma teoria se rompesse com
essa frieza metodológica e assumir uma identificação
afetiva com seu objeto de estudo.
Com quem, afinal, propriamente o
historiador do Historicismo se identifica
afetivamente? A resposta é, inegavelmente:
com o vencedor. Ora, os dominantes de
turno são os herdeiros de todos os que,
algum dia, venceram. A identificação afetiva
com o vencedor ocorre, portanto, sempre,
em proveito dos vencedores de turno. Isso
diz o suficiente para o materialismo
histórico. Todo aquele que, até hoje, obteve
a vitória, marcha junto no cortejo de triunfo
que conduz os dominantes de hoje [a
marcharem] por cima dos que, hoje, jazem
por terra. A presa, como sempre de
costume, é conduzida no cortejo triunfante.
Chamam-na bens culturais. (…) Nunca há
um documento de cultura que não seja, ao
mesmo tempo, um documento de barbárie.
E, assim como ele não está livre da
barbárie, também não o está o processo de
sua transmissão, transmissão na qual ele
passou de um vencedor a outro. Por isso, o
materialista histórico, na medida do
possível, se afasta da transmissão. Ele
considera como sua tarefa escovar a
história a contrapelo (BENJAMIN, 2012, pág.
70).

Dentro do historicismo resta pouco espaço para as
camadas sociais que pereceram em meio às
transformações ocorridas no bojo do “progresso”.
Cabe ao materialista incomodar essa interpretação
escovando a história a contrapelo e assumindo sua
identificação afetiva com os que foram dizimados
pelo progresso.
Antes de tratarmos de como a questão do progresso
aparece em A Caverna, apresentaremos uma última
interpretação marxista crítica à ideia de progresso: a
de E. P. Thompson (1924-1993) em seu livro A
formação da classe operária inglesa.
Thompson foi um importante historiador inglês que
fez integrou o chamado “grupo de historiadores” do
Partido Comunista da Grã-Bretanha junto com Eric
Hobsbawm e Christopher Hill. Thompson se desliga
do PC em 1956 com a invasão da União Soviética na
Hungria, mas segue vinculado teoricamente ao
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marxismo. Foi um dos principais expoentes da
chamada “história vista debaixo” que buscava ampliar
os estudos dos historiográficos sobre as classes sociais
oprimidas, que eram pouco presentes das obras dos
historiadores. Seu livro, A formação da classe
operária inglesa, publicado em 1963, é um marco da
história vista debaixo. Como afirma o autor em seu
prefácio ao livro:
Apenas os vitoriosos (no sentido daqueles
cujas aspirações anteciparam a evolução do
posterior) são lembrados. Os becos sem
saída, as causas perdidas e os próprios
perdedores são esquecidos. Estou tentando
resgatar o pobre tecelão de malhas, o
meeiro luddita, o tecelão do “obsoleto” tear
manual, o artesão “utópico” e mesmo o
iludido seguidor de Joana Southcott, dos
imensos
ares
superiores
de
condescendência da posteridade. Sua
hostilidade diante do novo industrialismo
podia ser retrógrada. Seus ideais
comunitários podia ser fantasiosos. Suas
conspirações insurrecionais podia ser
temerárias. Mas eles viveram nesses
tempos de aguda perturbação social, e nós
não. Suas aspirações eram válidas nos
termos de sua própria existência; se foram
vítimas acidentais da história, continuam a
ser, condenados em vida, vítimas acidentais
(THOMPSON, 2011, pág.14).

O “beco sem saída” do oleiro Cipriano pode ser
compreendido como uma representação do drama de
todos os que viram suas vidas duramente afetadas
pelo desenvolvimento do capitalismo. O ofício lhe
aparece não apenas como uma atividade profissional,
mas como expressão material de sua história e de sua
família: pelos relatos da obra, a olaria teria sido
introduzida na família Algor pelo avô de Cipriano. O
ofício de oleiro condiciona inclusive a relação de
Cipriano com o espaço ao seu redor: a antiga casa
ficava ao lado do forno utilizado para cozinhar o barro
e a lenha utilizada era de fácil acesso.
O processo de produção é artesanal e tem por base o
conhecimento tácito transmitido de geração em
geração em sua família. Dessa forma, o resultado do
trabalho manual executado por Cipriano assume
contornos de uma obra de arte. Detalhes como o
ponto da argila, temperatura do forno e tempo de
cozimento são controlados pelo oleiro a partir da
percepção sensorial que combinam sensibilidade e
técnica, como fica evidente na seguinte passagem:
são poucos os que sabem da existência de
um pequeno cérebro em cada um dos
dedos da mão, algures entre a falange, a
falanginha e a falangeta. Aquele outro
órgão a que chamamos cérebro, esse com
que viemos ao mundo, esse que
transportamos dentro do crânio e que nos
transporta a nós para que o transportemos
a ele, nunca conseguiu produzir senão
intenções vagas, gerais, difusas, e
sobretudo pouco variadas, acerca do que as
mãos e os dedos deverão fazer. Por
exemplo, se ao cérebro da cabeça lhe
ocorreu a ideia de uma pintura, ou música,
ou escultura, ou literatura, ou boneco de
barro, o que ele faz é manifestar o desejo e
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ficar depois à espera, a ver o que acontece.
Só porque despachou uma ordem às mãos
e aos dedos, crê, ou finge crer, que isso era
tudo quanto se necessitava para que o
trabalho, após umas quantas operações
executadas pelas extremidades dos braços,
aparecesse feito (SARAMAGO, 2000, pág.
82).

É evidente o choque entre dois mundos: de um lado,
Cipriano e sua produção artesanal e, do outro, o
Centro Comercial e sua dinâmica capitalista. Uma vez
que a produção faz parte de uma longa tradição que
se confunde coma própria vida de Cipriano, não se
encontra regulada por critérios plenamente
capitalistas. Critérios como aumento de produtividade
e aplicação de novas técnicas não estão presentes. O
formato da produção da olaria de Cipriano apresentase mais como uma rememoração das suas origens do
que com os critérios capitalistas de lucratividade.
Toda a arqueologia de materiais é uma
arqueologia humana. O que este barro
esconde e mostra é o trânsito do ser no
tempo e a sua passagem pelos espaços, os
sinais dos dedos, as raspaduras das unhas,
as cinzas e os tições das fogueiras apagadas,
os ossos próprios e alheios, os caminhos
que eternamente se bifurcam e se vão
distanciando e perdendo uns dos outros.
Este grão que aflora à superfície é uma
memória, esta depressão a marca que ficou
de um corpo deitado. O cérebro perguntou
e pediu, a mão respondeu e fez
(SARAMAGO, 2000, pág. 84).

Estamos diante de um trabalhador que conhece de
forma sensível o produto do seu trabalho. Os
aspectos qualitativos da produção predominam sobre
os quantitativos. A inversão desses aspectos não se
faz de forma idílica. A concorrência com as
mercadorias oriundas de processos genuinamente
capitalistas mina a existência do artesão e,com ele,
das formas de vida pré-capitalistas.
O capitalismo tangencia a vida de Cipriano quando
leva seus produtos para vender no Centro Comercial.
No mercado, o produto do trabalho da família Algor
entra no campo das relações impessoais da troca em
que parâmetros objetivos (preço e diversificação do
produto) e subjetivos (a moda, a propaganda, etc.)
condicionam a aceitação do seu produto. Para o
consumidor em potencial é indiferente se o oleiro
domina a arte secular da moldagem do barro ou se já
está idoso e incapacitado para exercer outra
profissão.
Ainda que Cipriano operasse a olaria da mesma forma
que seu avô e seu pai, algo havia mudado na
sociedade que fazia com que seus produtos já não
fossem mais demandados como anteriormente. As
percepções subjetivas desse fato evidenciam o
choque dos dois mundos que mencionamos
anteriormente. Para os capitalistas, trata-se de uma
constatação objetiva das preferências dos
consumidores, como transparece no seguinte diálogo
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entre Cipriano e o chefe do departamento de
compras do Centro Comercial:
Para o Centro, senhor Algor, o melhor
agradecimento está na satisfação dos
nossos clientes, se eles estão satisfeitos,
isto é, se compram e continuam a comprar,
nós também o estaremos, veja o que
sucedeu com a sua louça, deixaram de se
interessa por ela, e, como o produto, não
valia o trabalho e a despesa de os
convencer de que estavam em erro, demos
por terminada a nossa relação comercial, é
muito simples, como vê (…) (SARAMAGO,
2000, pág. 130).

Já para Cipriano, tudo se passa como se sua própria
existência houvesse se tornado redundante. Uma vez
que só sabia produzir louças, sua vida perdia sentido.
Ainda sob o impacto da notícia de que o Centro
reduziria pela metade suas compras, o senhor Algor
visita o túmulo de sua esposa, Justa, e desabafa:
Justa, o que me fizeram, rirem-se do meu
trabalho e do trabalho da nossa filha, dizem
eles que as loiças de barro deixaram de
interessar, que já ninguém as quer,
portanto também nós deixámos ser
precisos, somos uma malga rachada em que
já não vale a pena perder tempo a deitar
gatos, tu tiveste mais sorte enquanto
viveste (SARAMAGO, 2000, pág. 45).

Recorrentemente Cipriano repete a dura constatação
de que “não tenho futuro”. A transição da situação de
“oleiro”, característica que qualificava sua vida como
a continuidade de uma tradição de oleiros, para
“desempregado” - ou ainda, “inimpregável” evidencia a dissociação realizada entre os aspectos
biológicos e sociais da vida: ainda que Algor siga
existindo biologicamente, sua vida dentro da
sociedade feneceu junto com seu trabalho. A própria
personagem reconhece que sem trabalho, não há
futuro. Mais do que “determinações” econômicas, o
capitalismo aqui se apresenta também como um
importante condicionante da subjetividade.
O oleiro repetia um mesmo procedimento de
produção e de venda de sua mercadoria e isso lhe
garantia sentido à vida. As relações estabelecidas por
Cipriano em seu microcosmo haviam permanecido
semelhantes a de seus antepassados, mas os
condicionantes desse microcosmo haviam se
alterado. Enquanto os avanços técnicos do
capitalismo não tornam supérflua a produção
artesanal, ela consegue sustentar sua relevância no
mercado. No entanto, à medida que ocorreram
transformações produtivas que permitiram obter
produtos semelhantes àqueles produzidos por
Cipriano com menor custo, sua pequena olaria entra
em seus momentos finais.
Podemos perceber como a própria concorrência
promove a eliminação de competidores e a
oligopolização dos mercados: os capitais que
conseguem promover algum tipo de inovação e
diminuir o tempo de trabalho necessário à produção
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das mercadorias,
competitiva.

adquirem

uma

vantagem

Novos processos e novos produtos engendram novas
formas de consumo, o que faz com as empresas já
não sejam apenas “unidades produtivas” mas
também as bases de um nova cultura marcadamente
capitalista. À medida que crescem as escalas e os
níveis de investimento das empresas, o
condicionamento do comportamento consumidores
por meio da propaganda se torna uma variável central
no desempenho das vendas4. A ideia básica da teoria
econômica de que as preferências dos consumidores
definiriam a demanda pelos produtos e,
consequentemente, os preços, já não corresponde a
esse formato da economia capitalista em que as
grandes empresas condicionam fortemente as
preferências dos consumidores.
Ao longo do tempo, resta aos demais capitais uma
dupla alternativa: ou se lançam à corrida pelas
transformações produtivas ou são expulsos do
mercado. O longo trecho a seguir, retirado de uma
descrição do narrador do livro sobre a situação do
atraso tecnológico da olaria de Ciprinao, explicita a
ingenuidade de Cipriano ao pensar que:
… que certos gostos e necessidades dos
contemporâneos do avô fundador, em
matéria de produtos cerâmicos, se iriam
manter inalteráveis per omnia saecula
saeculourum ou, pelo menos, durante toda
a sua vida, o que vem a dar no mesmo, se
bem repararmos. Já se tinha visto como o
barro é amassado aqui da mais artesanal
das maneiras, já se tinha visto como são
rústicos e quase primitivos estes tornos, já
se tinha visto como o forno lá fora conserva
traços de inadmissível antiguidade numa
época moderna, a qual, não obstante os
escandalosos defeitos e intolerâncias que a
caracterizam, teve a benevolência de
admitir até agora a existência de uma olaria
como esta quando existe um Centro como
aquele. Cipriano Algor queixa-se, queixa-se,
mas não parece compreender que os barros
amassados já não é assim que se
armazenam, que às indústrias cerâmicas
básicas de hoje pouco falta para se
converterem
em
laboratórios
com
empregados de bata branca tomando notas
e robôs imaculados cometendo o trabalho.
Aqui fazem clamorosa fata, por exemplo,
higrómetros que meçam a humidade
ambiente e dispositivos electrónicos
competentes que a mantenham constante,
corrigindo-a de cada vez que se exceda ou
mingúe, não se pode mais trabalhar a olho
nem a palmo, por apalpação ou farejando,
4 Num pequeno passeio que realizou pelo Centro Comercial,
Cipriano copiou algumas frases expostas nas vitrines das lojas:
“Seja ousado, sonhe (…) Viva a ousadia de sonhar (…) Uma, ganhe
operacionalidade, duas, sem sair de casa os mares do sul ao seu
alcance, três, esta não é a sua última oportunidade mas é a
melhor, quatro, pensamos todo o tempo em si é a sua altura de
pensar em nós, cinco, traga os seus amigos desde que comprem,
seis, connosco você nunca quererá ser outra coisa, sete, você é o
nosso melhor cliente mas não o diga ao seu vizinho” (SARAMAGO,
2000, pág. 312).
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segundo os atrasados procedimentos
tecnológicos
de
Cipriano
Algor
(SARAMAGO, 2000, pág. 147-148).

de nível de vida das populações periféricas. Como
afirmam Novais e Cardoso de Mello:

A decisão do Centro Comercial de comprar somente
metade da produção de Cipriano e, posteriormente,
de cancelar definitivamente a relação com sua olaria
apenas deixam explícito o descompasso entre o
tempo frenético do comércio – fortemente
condicionado pela propaganda e pelas inovações
técnicas – e o tempo artesanal e artístico da família
Algor. Essa explicitação da incompatibilidade de sua
atividade profissional na atual fase do capitalismo é
tomada por Cipriano como uma interdição ao seu
passado, compreendido como o conjunto de relações
que se expressavam na rotina da olaria.

no conjunto do país, a esmagadora maioria
[dos trabalhadores do campo], cerca de
85%, é formada por posseiros, pequenos
proprietários,
parceiros,
assalariados
temporários
ou
permanentes,
extremamente pobres ou miseráveis. (…) O
que aproximava todos, fossem assalariados
permanentes, pequenos proprietários,
posseiros e parceiros, era a miséria ou a
extrema pobreza em que viviam (NOVAIS,
CARDOSO DE MELLO, 2009, pág. 18).

Ao ver seu passado bloqueado, Cipriano é trazido
abruptamente para a forma mais brutal do
capitalismo em que se “tem consciência apenas de um
presente perpétuo” (DEBORD, 2011, pág. 88). O
tempo cíclico do capitalismo – em que o trabalhador
deve executar determinada tarefa seguidas vezes em
seguidos dias – é o tempo que evidencia a Cipriano
que sua inserção econômica na sociedade extinguiuse. Dessa forma, a entrada de Cipriano na
contemporaneidade do capitalismo se dá pela porta
da angústia. O presente perpétuo da inutilidade
econômica do nosso oleiro representa também seu
futuro inexistente.
O caso descrito na obra de Saramago também é
relevante porque expressa a violência como a
população dos países subdesenvolvidos foi inserida na
dinâmica capitalista, particularmente nas primeiras
décadas do século XX. Em diferentes textos, Marx
analisa a violência inerente à dissolução das formas
de produção pré-capitalista e ao surgimento da
“classe trabalhadora” compreendida como aquela
despossuída de quaisquer meios que lhe garantam a
existência. Trata-se expropriada de seus vínculos
originais com a terra, com os meios de produção, os
bens de consumo e com os demais trabalhadores
(MARX, 1993, pág. 497). Com a separação da classe
trabalhadora desses elementos mencionados torna-se
possível a conversão das relações até então sociais
em relações plenamente mercantis em que o dinheiro
assume o papel de equivalente geral.
No entanto, caso atentemos para as especificidades
do desenvolvimento do capitalismo na periferia do
sistema, é possível notar como a barbárie do
“progresso” é a tônica desse processo. Um marco
histórico fundamental da integração da periferia no
capitalismo é a escravidão: a origem dos escravizados
eram as regiões periféricas e seus destinos também
costumavam ser regiões da periferia do capitalismo.
Além disso, historicamente o acesso à terra nas
regiões periféricas é mais restrito, o que faz com que
a separação entre a classe trabalhadora e a terra seja
levada ao paroxismo. A consequência imediata dessa
estrutura fundiária altamente concentrada é o baixo
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No caso inglês, o antigo camponês expulso das terras
comuns vê-se impelido a ir para os centros urbanos
onde o capitalismo nascente trata de introjetar-lhe –
por meio da violência das working house, por
exemplo – a disciplina fabril e sua condição de
trabalhador. Sob a violência, capital e classe
trabalhadora surgem e se desenvolvem como
extremos de uma contradição em movimento. A cada
novo momento do desenvolvimento do capitalismo,
esses extremos antagônicos são repostos.
A periferia do sistema integra-se ao capitalismo desde
sua gênese. No entanto, à medida que as relações
capitalistas se desenvolvem no centro, elas moldam o
capitalismo periférico. Assim o avanço técnico da
produção periférica é fortemente condicionado pela
dinâmica do centro do capitalismo, o que faz com
que, a despeito de transformações produtivas que
ocorram no período (como é o caso da
industrialização e o avanço da técnica na agricultura)
a condição periférica se atualize e se aprofunde.
Dessa forma, o impacto do desenvolvimento do
capitalismo sobre os setores atrasados torna-se ainda
mais violento.
milhões de homens, mulheres e crianças
serão arrancados do campo, pelo trator,
pelos implementos agrícolas sofisticados,
pelos adubos e inseticidas, pela penetração
do crédito, que deve ser honrado sob pena
da perda da propriedade ou da posse.
Restava sempre a saída de “aventurar-se”
na fronteira agrícola em movimento (…)
Contudo, havia alternativa para a fronteira
distante, a cidade estava próxima (NOVAIS,
CARDOSO DE MELLO, 2009, pág. 20-21).

A diferença entre esses camponeses expropriados de
suas formas tradicionais por meio do avanço da
técnica na periferia do capitalismo e aqueles
camponeses ingleses expulsos das terras comunais
por meio dos cercamentos reside no tipo de
capitalismo em que eles serão lançados: esses são
peça fundamental para a gênese e primeiros passos
do modo de produção capitalista, ao passo que
aqueles são lançados num capitalismo estruturado,
marcado por uma divisão internacional do trabalho de
difícil superação.
A teoria econômica convencional tem dado pouca
relevância a esses importantes condicionantes
econômicos e historicamente perceptíveis. Trazendo
essa questão para a quadra histórica mais recente em
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que predomina o neoliberalismo, compreendido
como a ordem mundial que erige a concorrência em
regra suprema e universal (DARDOT, LAVAL, 2016,
pág. 197), os indivíduos passam a ser culpabilizados
pelo seu “fracasso econômico”. Isso fica evidente na
seguinte ocorrida num sonho de Cipriano Algor. O
oleiro sonha que o chefe do departamento de
compras dava-lhe a notícia de que o Centro Comercial
já não realizaria nenhuma compra de sua olaria.
Temendo que o oleiro cometesse suicídio, o chefe do
departamento afirma que:
...saiba desde já que o Centro se
recusará
a
assumir
qualquer
responsabilidade pela defunção, é que
não faltaria mais, virem culpar-nos a
nós dos suicídios cometidos por
pessoas incompetentes e levadas à
falência por não terem sido capazes
de perceber as regras do mercado (…)
Se a sua intenção é imolar-se pelo
fogo, caro senhor, que lhe faça muito
bom proveito, aviso-o, porém, de que
não faz parte das extravagâncias do
Centro, se algumas tem, mandar
representantes e coroas de flores aos
funerais dos seus ex-fornecedores
(SARAMAGO, 2000, pág. 197-198).

A suposta objetividade do mercado é levada ao
extremo e evidencia-se como o indivíduo, que deveria
a célula básica da ordem liberal, só tem existência
social na medida em que pode servir ao mercado.
Uma vez eliminada sua utilidade econômica,
evidencia-se a cisão enter existência física e a
existência social do indivíduo: ainda que sua vida não
extingua, o indivíduo vê-se redundante no conjunto
da sociedade.

4. Conclusão
A partir da pequena análise do livro A Caverna
buscamos compreender alguns elementos do
funcionamento do modo de produção capitalista. De
encontro à tendência dominante dentro da ciência
econômica de realizar sofisticadas operações

matemáticas e quantitativas, buscamos captar a partir
dessa obra de Saramago elementos
do
funcionamento objetivo do capitalismo e sua relação
com o surgimento de uma subjetividade marcada pela
“individualidade”. Vimos como essa individualidade
está intimamente à submissão dos sujeitos ao capital:
ou o trabalhador se insere no modo de produção ou
vê-se a si próprio como um sujeito “sem futuro”.
A questão colocada com A Caverna expõe como a
desvalorização do ser humano é condição de ingresso
no capitalismo e como essa desvalorização só se
intensifica dentro do processo produtivo. O próprio
“progresso” capitalista trata de repor e atualizar as
formas de desvalorização do ser humano: o avanço da
técnica no campo dos países subdesenvolvidos; sua
industrialização baseada na superexploração da força
de trabalho; a depredação ecológica, etc. Isso culmina
com o neoliberalismo, momento em que o ser
humano apresenta-se despido de qualquer armadura
no teatro de batalha do mercado em que predomina
a guerra de todos contra todos.
Caso a ciência econômica penetrasse na fragilidade
desse indivíduo que luta para não perecer na
sociedade mercantil, ela estaria expondo seus
próprios limites e minando sua base teórica que é o
poderoso homus oeconomicus. Com isso, podemos
perceber porque o desenvolvimento do capitalismo
representa um limite estrutural à profundidade de
análise da ciência econômica. Dar passos além dos
seus elegantes pressupostos, seria dar passos além do
quadro teórico que sustenta ideologicamente o
capitalismo. É evidente que a ciência burguesa não
pode dar esse salto mortal.
É por isso que a crítica ao capitalismo deve ter por
base uma perspectiva transdisciplinar que explicite as
diferentes formas que o capitalismo penetrou na
nossa vida e, com sorte, nos ajude a dar passos para
além dos estreitos limites teóricos, intelectuais e
sociais a que estamos sujeitados atualmente.

________________________________________________
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ABSTRACT: Virtues have always been part of the formation of the "good" man since antiquity. Philosophers,
scholars, and educators have always focused on this subject by analyzing concepts and studies on the
interference they cause in the formation and transformation of individuals. By exploring the concept of the
virtues in the classroom, sometimes interacting, or experiencing their coexistence with other colleagues in their
age group, their ethical, moral, intellectual and social sense develops.
Keywords: Storytelling, Vitudes, Education.
RESUMO: As virtudes sempre fizeram parte da formação do homem “bom”, desde a Antiguidade. Filósofos,
estudiosos e educadores sempre se debruçaram nesse assunto analisando conceitos e estudos sobre as
interferências que elas provocam na formação e na transformação dos indivíduos. Ao se explorar o conceito das
virtudes na sala de aula, ora interagindo, ora vivenciando a sua convivência com outros colegas de sua faixa etária
desenvolve-se o seu senso ético, moral, intelectual e social.
Palavras-chave: Contação de Histórias, Vitudes, Educação.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é como
apresentar as virtudes de forma lúdica para os
alunos do 1° ano do ensino fundamental I,
trabalhando o desenvolvimento educativo e moral
do aluno, uma vez que é nesta fase que se
desenvolve o entendimento e a formação dos seus
valores morais.
Atualmente vê-se nas escolas um grande
número de alunos que desconhecem as regras,
desafiam limites e apresentam difícil relacionamento
social. Infelizmente muitos deles desconhecem ou
não se importam com os valores morais, valores
esses desenvolvidos pela formação familiar, onde a
família exerce o papel de primeiro educador e o
fator social onde segue parâmetros e regras
determinadas pelo seu núcleo de amizades. Dentro
deste contexto, cabe ao professor a tarefa de
trabalhar e estimular o valor das virtudes com os
alunos do 1° ano do ensino fundamental I, fase essa
em que se começam a ouvir e a colocar em prática
os valores adquiridos e a despertar a consciência
pela responsabilidade de seus atos.
Assim, a contação de histórias vai ao
encontro desse objetivo, através do encantamento
das histórias apresentadas possibilitam-se profundas
reflexões e reconhecimento dos valores das
virtudes. Entendendo que para se produzir heróis as
histórias descrevem trajetórias da luta do bem
contra o mal, passando pelos processos de um ritual
de passagem para que ele possa fazer a sua própria
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escolha do caminho a seguir. Ambos os lados
incluem responsabilidade e persistência, e o fato do
aluno analisá-las vai desenvolver sua formação de
indivíduo/herói atuante socialmente consciente.
“A criança tem necessidade[...] de uma
educação que, sutilmente, unicamente por
meio de subentendidos a faça ver as vantagens
de um comportamento conforme a moral, não
pela intermediação de preceitos éticos
abstratos mas pelo espetáculo de aspectos
tangíveis do bem e do mal que podem ser
compreendidos por ela em toda sua
significação. (Machado,2004 p. 192)

Através da prática da contação de histórias a
mente registra as atitudes corretas, repelindo o mal
e se esforçando na prática do bem.
“Contar histórias é também um ato de
renovação. Convidamos crianças e jovens a
entrarem num mundo em comum, um mundo
de ideias compartilhadas. Nessa comunidade
oferecemos a tarefa constante de preservar os
princípios, os ideais e as noções de bondade e
grandeza que nos são caras”. (William J.
Bennett,1995).

1. AS VIRTUDES – EVOLUÇÃO HISTÓRICA
Virtudes são qualidades necessárias à
formação moral da pessoa, remete a conduta da
pessoa na prática do bem. Pode-se considerar uma
harmonia dos princípios morais em relação a
Ano 12 - Número 24 - Dezembro de 2017

natureza humana, incluindo atitudes em relação ao
agir e pensar.
Desde a época da Antiguidade (por volta de
4000 A.C) ou Mundo Antigo (700 A.C a 250 D.C) os
filósofos já se preocupavam com a educação do
caráter, procurando esclarecer certos conceitos,
como pode-se observar em pensamentos de alguns
deles.
PLATÃO (429-347 A.C) Através de seu
conceito do Mundo das Ideias já tentava explicar o
desenvolvimento do conhecimento humano, em
seus diálogos já explorava as virtudes da coragem e
da justiça.
SÓCRATES (470-399 A.C) Estruturava o
conhecimento da pessoa através de perguntas, com
o objetivo de explorar conceitos sobre como se vive
o que é considerado importante. Tendo como
princípio reflexões sobre a forma de pensar, se
comportar levando a uma vida virtuosa com justiça e
felicidade.
Suas perguntas tinham um cunho ético e
muito se perguntava se a moralidade do homem
vem de Deus ou é uma construção humana.
ARISTÓTELES (384- 322 A.C) Considerava
possível ensinar as pessoas a serem virtuosas através
da ciência prática, aplicando os conceitos morais
através do sentimento e da ação.
Para ele, as virtudes servem de direção entre
o excesso e a deficiência, promovendo a harmonia e
o equilíbrio. A força do caráter (hábito) promove o
desenvolvimento humano.
Aristóteles classificou as virtudes em dois
grupos.
As virtudes intelectuais- voltadas a
inteligência, a capacidade de aprender com o
diálogo e a reflexão em busca do conhecimento.
As virtudes morais- relacionadas com o bem,
o que é considerado bom de acordo com a ética.

cristãos, ele diz que “ a virtude é uma boa qualidade
da mente, por meio da qual vivemos retamente”. E
São Tomás de Aquino que diz” a virtude é um hábito
do bem, ao contrário do hábito para o mal ou o
vício”.
Já na Renascença, a Idade da Razão (15001750) destaca-se o pensamento do filósofo John
Locke (1632- 1704) em sua obra “ Alguns
pensamentos acerca da educação” propõem uma
educação moral onde os bons costumes e a moral
superam a importância de um ensino voltado para o
conteúdo disciplinar. René Descartes (1596-1650)
com o pensamento “ As melhores mentes podem ter
as maiores virtudes ou os maiores vícios”.
Na Era da Revolução Industrial e Francesa
(1750-1900) Rousseau (1712-1778) já analisava o
comportamento do homem com referência às
virtudes dizia “ O primeiro passo para o bem é não
fazer o mal” e “ Se é a razão que faz o homem, é o
sentimento que o conduz”. Segundo Immanuel Kant
(1724-1804) também filósofo da época diz que a
doutrina da virtude refere-se a doutrina geral dos
deveres que diz respeito a liberdade, para ele “ o
homem não é nada além daquilo que a educação faz
dele”.
No Mundo Moderno (1900-1950) destaca-se
Friedrich Nietzsche (1844- 1900), seu pensamento
exerceu forte influência sobre várias áreas
(literatura, psicanálise, política, filosofia) mas a
reflexão moral e até mesmo crítica exercida em seus
conceitos, tendo como proposta provocar o
pensamento “ é pelas virtudes que se é mais bem
castigado” e “ a moralidade é a melhor de todas as
regras para orientar a humanidade”.
A prática das virtudes tem um fundamento
importante para a vida ética e se constitui o núcleo
central da filosofia moral de Alasdair Mac Intyre
(1929-) conceituando a moralidade como forma de
lidar com os hábitos e o conhecimento da melhor
maneira de viver e ter uma vida boa.

Pode-se afirmar que o pensamento de
Platão, Sócrates e Aristóteles serviram de base para
toda a filosofia Ocidental.

A Idade Contemporânea (1950- dias atuais)
pode-se citar a filósofa atual Martha Nussbaum
(1947-) que traça sua pesquisa com base em antigos
filósofos e explora sobre a ética da Antiga Grécia,
mais especificamente em Aristóteles.

No Mundo Medieval (250- 1500) com a
influência do Cristianismo foram acrescentadas as
virtudes cardeais/morais e as virtudes teologais, as
virtudes cardeais são consideradas as centrais, as
orientadoras de acordo com a ética e as virtudes
teologais de acordo com a doutrina Cristã com
princípios para que o homem aja de acordo com
Jesus- filho de Deus.

E no Brasil destaca-se o filósofo e educador
Mario Sergio Cortella que levanta as virtudes em
cada aspecto da sociedade. Em uma de suas
palestras defende as virtudes da coragem, o
capricho e a vitalidade como suporte da vida, para
que ela não seja inútil, fútil nem vazia.

Dentre os filósofos da época é possível
considerar Santo Agostinho como aquele que
procurou integrar a filosofia grega aos princípios
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Através da análise das virtudes desde suas
primeiras concepções observam-se algumas
mudanças no decorrer de cada época e
classificando-as da seguinte forma.
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Virtudes Cardeais ou Morais, são as virtudes
centrais, que nos devem orientar. São elas:
•

Prudência - É a sabedoria, o bom senso, o
equilíbrio para o agir corretamente.

•

Coragem - virtude que faz o ser humano
perseverar diante de uma dificuldade, é a
força da alma, trabalha com o julgamento,
com a perseverança.

•

Justiça - é a virtude que rege o respeito à
igualdade e à dignidade da pessoa; trata dos
direitos e dos deveres.

•

Temperança - é o auto- controle, que ordena
os afetos e modera os impulsos; abre
caminho para a castidade e o desapego.

Virtudes Teologais - de acordo com a
doutrina cristã, servem como orientação e para o
relacionamento com Deus.
•

Fé- é conhecimento, confiança, a crença em
Deus e o agir moral em relação às pessoas.

•

Esperança- é o que motiva e leva a acreditar
na felicidade após um período de incertezas.

•

Caridade- é a expressão do amor, o ato de se
doar e se sensibilizar diante da situação do
próximo.

As virtudes que vêm acompanhadas de
valores, são denominadas de virtudes particulares
são elas: amizade, responsabilidade, honestidade,
perdão, compaixão, perseverança, simplicidade,
respeito, sabedoria, paciência, obediência e
confiança, entre outras.
Ao conhecermos as virtudes podemos
concluir que, no desenvolvimento pessoal, podem
ser praticadas e aprendidas tornando-se um hábito
(léxis), que proporcionará ao ser humano a
sabedoria necessária para aplicá-las às regras de
conduta.
Entre as formas negativas encontram-se o
egoísmo, a arrogância, a vaidade, o narcisismo.
Assim, podemos refletir sobre seus aspectos e
situações no mundo contemporâneo buscando um
senso ético para nortear as ações humanas.
Ao apresentar o valor das virtudes dentro do
contexto das histórias, ludicamente trabalhamos o
desenvolvimento moral da criança.
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2. INTRODUÇÃO À CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
A arte de contar histórias é uma das
manifestações culturais mais antigas registrada pelo
homem. Entre os nossos mais remotos ancestrais,
era comum se reunir à noite ao redor de uma
fogueira e contar as aventuras e desventuras do seu
dia ou contar as histórias de vida, das suas origens e
de suas crenças.
Assim, boa parte da história do homem foi
transmitida por meio da oralidade, passando de pais
para filhos, dos mais velhos para os mais novos e
toda a história de seu povo, de sua família foi
preservada através da memória e dos
conhecimentos adquiridos que não poderiam se
perder, para depois serem recontados aos próximos
que viriam a nascer, tornando esse povo e a essa
comunidade sempre viva, podendo até ser
considerado uma questão de sobrevivência social e
cultural de um povo. Como grande exemplo disso
podem-se citar os Xamãns, os Pajés e os Curandeiros
das tribos que conheciam os segredos das ervas e
plantas das florestas e os transmitiam aos
descendentes.
Geralmente, o contador de histórias era a
pessoa mais idosa da tribo ou da aldeia e a ele se
dedicava todo o respeito. Era o detentor de grande
conhecimento por ter vivido e ouvido muitas das
histórias que contava e guardava na memória, para
que fossem transferidas ao seu povo, a fim de
manter o respeito às tradições e continuar viva a
cultura e o conhecimento sobre o seu povo.
“[O contador de histórias] sentia orgulho de
sua linhagem, de seu repertório e do nível de
sabedoria de suas histórias, pois estas eram
usadas como indicadoras do presente,
registros do passado e faziam alusões às coisas
do mundo dos sentidos, bem como às do
mundo além das aparências” (MACHADO 2002
p. 25, apud IDRIES,1984).

Atualmente, o ato de contar histórias não
está mais envolvido com a escuridão da noite, com a
fogueira acesa e o tradicional envolvimento do povo
reunido. O costume foi se perdendo com a
modernização e surge então um novo narrador para
esse século, “que poderá enfrentar com outro tipo
de discernimento as relações humanas, os conflitos,
as diferenças, as incoerências, as crises e a falta de
sentido desse nosso mundo de hoje” (Machado,2002
p.33) ou seja, alguém preocupado com todo um
conteúdo imaginativo, criativo, moral, relacionado
aos princípios éticos e que a história passe a retornar
a seus ouvintes dentro de um novo ambiente que
pode ser uma praça, um parque, uma biblioteca e
principalmente na escola, onde o professor se coloca
dentre suas múltiplas disciplinaridades como um
contador de histórias.
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“Mesmo hoje em dia, ainda há uma ignorância
generalizada da importância e função das
narrativas tradicionais dentro de um contexto
educacional. Muitas vezes, a utilização
pedagógica desses contos modifica os relatos
no sentido da escolarização da linguagem,
banalizando e neutralizando seus conteúdos”.
(MACHADO 2002 p.192)

Atualmente muitos Contadores de Histórias
tradicionais são desvalorizados por não possuírem
uma educação formal. É o momento de mudar esse
pensamento e valorizar esse contador, pois as
histórias de sua cultura e as informações dadas a ele
por seu povo tornaram-no profundo conhecedor de
suas raízes culturais e históricas interligando seus
conhecimentos com a cultura do país e a sua
formação histórica.
Em cada região do Brasil é possível perceber
a luta para manter sempre viva as raízes e tradições
culturais do povo, muitas vezes só conseguida com
os tradicionais contadores de histórias.
Uma boa contação de história tem que ter
por base a razão e o motivo pelo qual o contador a
escolheu para contar. O que o torna capaz de
entender e transmitir o que de melhor pode traduzir
sua história, os pontos onde o ouvinte irá se prender
mais e onde pode se dispersar, e com isso ele
próprio sentirá primeiro a emoção da história a ser
contada.
A parte prática de que todo bom contador
de história deve se apoiar é em fazer o seu ouvinte
se envolver na sua forma de contação, criar a sua
maneira de interpretar acrescentando emoções,
sentimentos e encanto para que o ouvinte se deixe
envolver pela história.
Já a concepção teórica se dá por intermédio
de três elementos essências na Contação: narrador,
ouvinte e história.
O narrador é o emissor da história, aquele
que assume o papel de contar, de narrar a história.
Podendo se utilizar de três elementos importantes: a
linguagem oral, corporal e o silêncio.
A história será escolhida de acordo com
critérios, temas, faixas etárias e o que se propõe
atingir. As histórias podem ser autorais, ou seja,
aquelas escritas por um autor. A oral, ouvida e
retransmitida acrescentando informações próprias.
Improvisadas, as que por meio de uma palavra ou
um tema será desenvolvida, criando toda a sua
trajetória, estimulando a imaginação do ouvinte,
transformando seu espaço (sala de aula) em
momentos de alegria e prazer pela leitura.
O ouvinte é o receptor, aquele que se
propõe a escutar, a história. A relação entre o
narrador e o ouvinte está interligada pela história
através do olhar, da atenção e da emoção
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transmitida pelo Contador de História, levando o
ouvinte para lugares inimagináveis, conhecendo
pessoas e coisas diferentes.

“ O ato de contar histórias não somente amplia
o horizonte cultural das crianças e promove o
enriquecimento linguístico e literário, mas
também coloca em jogo a energia
regeneradora da afetividade e amor feito
doação” (Valotto,1997 p.19).

Segundo Malba Tahan, os quatros aspectos
importantes das histórias são: a sua universalidade,
sua influência, os recursos oferecidos aos
educadores e os benefícios que essa história irá
proporcionar.
Histórias bem contadas, elaboradas e
intrigantes desenvolvem o raciocínio emocional e
afetivo pois leva o ouvinte a navegar por culturas
diferentes, tradições de outros povos, classes
sociais, raças e costumes, e é um grande exercício de
imaginação, e interpretação.
Partindo do interesse de ouvir uma história,
é possível estimular a criança para a leitura e abrir
espaço para a sua imaginação e criatividade,
estimulando a atenção e a memória.
Regina Machado, professora e pesquisadora
dos contos orais, relata em seu livro Acordais
(2004,pg 24) as influências do conto da seguinte
forma:
“ É preciso perceber a realidade do conto, do
mundo encantado do pode ser, para se
compreender o afeto que as histórias
milenares produzem até hoje no ser humano
que somos. Longe de ser uma ilusão, o
maravilhoso nos fala de valores humanos
fundamentais que se atualizam e ganham
significado para cada momento da história das
sociedades humanas, no instante em que um
conto é relatado”.
Para que uma estória?
Quem não compreende
Pensa que é para divertir
Mas não é isto.
É que ela tem o poder
De transfigurar o cotidiano.

Rubem Alves

3. INFLUÊNCIAS DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
A princípio todas as histórias tem como
função básica a diversão, mas todas vêm envolvidas
numa teia de objetivos: educar, instruir, socializar,
desenvolver a sensibilidade e a inteligência.
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Para se trabalhar com as histórias na sala de
aula, é preciso levar em consideração a idade do
ouvinte, sua estrutura cerebral, seu estágio
emocional, os assuntos de interesse, e a escolha se
transforma em um momento prazeroso e de fácil
assimilação. “ Elas ficaram embevecidas com
príncipes, princesas, castelos e palácios. Já que
sabem que a história acontece no mundo do faz-deconta e começam a manifestar senso crítico e se
expressar com certa lógica” (Coelho,1989, p.18).
Respeitar a faixa etária na escolha da história
a ser trabalhada, proporciona ao aluno ouvinte
muito mais compreensão sobre os diversos temas,
amplia sua visão de mundo, torna-o sensível e
consciente, podendo provocar mudança em seu
comportamento devido a compreensão e o interesse
de analisar o mundo.
A escolha das histórias pelo professor deve
vir de acordo com o que se pretende enfatizar com a
narração. As histórias precisam de um começo, um
meio e um fim que sejam estimulantes e que
envolvam a imaginação, inteligência e emoção do
ouvinte.
Segundo a educadora e contadora de
histórias Betty Coelho, crianças de 7 anos de idade já
cursam o 2° ano do Ensino Fundamental I, são
leitores iniciantes em fase de aprendizagem com
conhecimentos ainda em formação. É nesta idade
que se inicia o processo de socialização e de
interação racional com a realidade.
Assim, em fase de alfabetização e início da
racionalização, as crianças costumam ser bons
ouvintes, por isso é um importante momento para
se trabalhar histórias com personagens inseridos na
coletividade, que favoreçam a socialização,
sobretudo na escola. Apresentar as virtudes aos
alunos através das histórias, do animismo (muito
presente nas fábulas), relacionando os contos de
aventuras e encantamentos. Elas (as histórias)
devem estar associadas a um ambiente próximo da
relação com a família e com a sua comunidade.
Os contos de fadas e fábulas são narrativas
de aventuras que têm em sua temática o
envolvimento dos valores morais e de boa conduta
fazendo com que o ouvinte se intrigue, pense e traga
novas descobertas, possibilitando a compreensão e
a reflexão sobre os vários aspectos do
comportamento e da conduta dos personagens
apresentados no desenrolar da história.
Uma outra forma do professor
trabalhar com histórias é inventando-as e
introduzindo mensagens (diversas virtudes) no seu
enredo, permitindo que seus alunos participem e se
envolvam na narrativa através de intervenções e
exercícios criativos desenvolvendo a aprendizagem
entre a imaginação e a realidade.
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“ Quando o contador dá tempo às crianças de
refletirem sobre as histórias, para que
mergulhem na atmosfera que a audição cria, e
quando elas são encorajadas a falar sobre o
assunto, então a conversação posterior revela
que a história tem muito a oferecer emocional
e intelectualmente pelo menos para algumas
crianças” (Coelho 1989, aput, Bettelheim p. 58)
As pausas na narrativa e o silêncio colaboram
nesse processo, de vivenciar o conto. Contar
histórias para o aluno de sete anos é trabalhar
a experiência do sonho, do dever humano,
quando se possibilita o “Era uma vez” a criança
participa da história e verifica as inúmeras
possibilidades e experiências durante o
percurso trabalhando os valores humanos, a
percepção entre o certo e o errado e a
afetividade envolvida. (Machado, 2002 p. 35).

Através da contação de histórias, o ouvinte
desempenha o exercício de trabalhar a imaginação
num constante processo de construção do
conhecimento. A apresentação das virtudes
possibilita que ele reconheça os valores formativos e
vivencie a trajetória do personagem e a sua
experiência diante das situações apresentadas.
Começando a fazer ligações em seu cotidiano e na
relação da prática do bem, favorecendo a
construção de sua personalidade.
Assim como se refere Regina Machado (2004
p.189) “ A função da narrativa não é concretizar os
problemas, mas fornecer um exemplo da função da
imaginação dentro da experiência unitária de
aprender”. Ou seja, trabalhar com o aluno a
percepção dos fatos abordados no decorrer da
história, proporcionando-lhe conhecimento nas
relações humanas, colaborando em lidar com
conflitos, diferenças e incoerências fazendo-o
compreender a situação para que possa identificar o
melhor a ser feito em relação a vida, promovendo as
virtudes morais.
Verifica-se que trabalhar as virtudes por
meio do prazer que a contação de histórias
proporciona é fundamental durante o processo
educacional, onde o objetivo não é fazer do aluno
um depósito de informações mas prepará-lo para à
vida, “colaborando com sua formação afetiva, suas
percepções, seus sentidos, sua crítica, e sua
criatividade” (Coelho, 1989).
Enfim, uma história não acaba quando ela
chega ao fim, permanece na mente de todos,
passando a fazer parte da sua memória emocional,
sendo retomada assim que sua imaginação precisar.
Para alguns, o impacto provocado por uma boa
história, pode ser direto, para outros não. Mas na
sua maioria, ao ouvir uma história que traduz e
envolve a imaginação, a realidade por elas
apresentadas tem reflexos no dia a dia e impacto nas
relações humanas.
E além do mais...
Ninguém resiste a uma boa história.
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CONCLUSÃO
“Sem dúvida, o educador é
alguém que ocupa um lugar muito especial
na sociedade, pois formar pessoas para a
cidadania e para a vida não é trabalho
simples”. (Cavalcanti, 2002 p. 18)

As histórias buscam a sutil forma de reforçar
o desenvolvimento moral do aluno de sete anos de
idade, apresentando a ele a importância e as
qualidades das virtudes no desenvolvimento do seu
raciocínio moral. Estimulando-o na cooperação e na
responsabilidade nas tarefas e nos trabalhos
escolares. A reflexão em torno das histórias também
ajudará na superação de conflitos, do não uso da

violência e no desenvolvimento das atitudes
positivas nas tomadas de decisões que irá adquirir
ao longo da vida.
A falta do reconhecimento das virtudes, causam
“falhas” ao ser humano e até prejuízos nas atitudes
diárias de todas as pessoas.
O conhecimento das virtudes por meio das
histórias traz compreensão, reflexão e o despertar
dos bons princípios, muitas vezes adormecidos
dentro de cada ser humano, ou apenas mostra como
cultivá-los. O mundo precisa cada vez mais de
pessoas virtuosas, conhecedoras das virtudes e
dispostas às práticas do bem.
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ABSTRACT
In the last decades, the sport has become hegemonic content of the Physical Education classes in schools and in
the majorities of the sport clubs. Unfortunately, however, only a few sports are chosen as "important", only a few
have priority. This article aims to relate my experience as a handball teacher at a large sports club in Greater São
Paulo. Using bibliographical references and my experience in front of a Handball team, I tried to discuss why other
sports have treatments and preferences within the management of a sports club, demonstrating the importance
of a homogeneous management to optimize results. In this article we will try to analyze and question some points
about the administrative management and, from my experience as a professional that has been working for more
than thirty years in the area of Public and Private Physical Education, and more recently as Coordinator and coach
of a handball group. Not pretending to present a literature review, but a generalized view indicating some
possibilities and suggestions for the improvement of the sports administration in a sports club.

Keywords: Handball, Sports Management, Sports Clubs.
RESUMO
Nas últimas décadas, o esporte tornou-se conteúdo hegemônico das aulas de Educação Física nas escolas e nas
maiorias dos clubes esportivos. Porém, infelizmente, apenas algumas modalidades esportivas são eleitas como
“importantes”, só algumas têm prioridade. Este artigo tem como objetivo relatar minha experiência como
professor de Handebol em um clube esportivo de grande porte da Grande São Paulo. Usando como metodologia
referências bibliográficas e minha experiência a frente de uma equipe de Handebol, busquei discutir por que
outras modalidades esportivas têm tratamentos e preferências dentro da gestão de um clube esportivo,
demonstrando a importância de uma gestão homogênea para a otimização dos resultados. Neste artigo
tentaremos analisar e questionar alguns pontos sobre a gestão administrativa e, a partir da minha experiência
como profissional que atua há mais de trinta anos na área da Educação Física pública e privada, e mais
recentemente como Coordenador e treinador de um grupo de handebol. Não tendo a pretensão de apresentar
uma revisão de literatura, mas uma visão generalizada com indicação de algumas possibilidades e sugestões para
o aprimoramento da administração esportiva em um clube esportivo.

Palavras-chave: Handebol, Gestão Esportiva, Clubes Esportivos.
1. Introdução
O esporte é conteúdo hegemônico nas aulas
de educação física nas escolas ou nos clubes
esportivos atualmente, porém sua aplicação
normalmente se restringe a poucas modalidades,
deixando de lado algumas outras também
importantes (LEITE, 2010, p.01).
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De acordo com o autor acima, a escola e ou
clubes esportivos devem ser capaz de oferecer aos
alunos opções e informações que mostrem as
diversas modalidades e os diferentes tipos de
esportes como opções, além do futebol.
A organização e administração do esporte no
Brasil de forma sistemática e organizada ainda são
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contemporâneas e a evolução de algumas
modalidades esportivas tem nos mostrado produto
de uma eficiente gestão profissional.

e nos alegrando em apresentá-lo para os
nossos chefes imediatos e divulgá-los para o
mundo (PAES, 2006, p.12)

Procuramos demonstrar a importância de
uma gestão eficiente, organizada, bem planejada
para a otimização dos resultados dentro de um clube
esportivo.

A felicidade e contentamento em realizar
aquilo de que gostamos nos dão sensação de dever
cumprido e o sentimento de auto realização.

Este artigo tem como objetivo analisar e
questionar alguns pontos sobre a gestão
administrativa dentro de um clube esportivo e, a
partir daí minha experiência como profissional que
atua há mais de trinta anos na área da Educação
Física pública e privada, e mais recentemente como
Coordenador e treinador de um grupo de handebol.

No ano seguinte com dezoito anos fui
convidado por essa mesma diretora da escola em
que estudava para a Coordenação de Educação
Física e como pré-requisito necessitava estar na
faculdade, ingressei na Faculdade F.M.U (Faculdades
Metropolitanas Unidas) para minha primeira
graduação. Depois disso não parei mais, pois
sempre gostei de estudar e procurei me especializar
no quesito Handebol. Fiz Educação Física escolar,
treinamento, pós-graduação em Handebol na
Universidade Gama Filho, técnico esportivo em
vários clubes de São Paulo e no interior.

2. Metodologia
O
presente estudo utilizou como
metodologia, referência bibliográfica e relato de
experiência frente a uma equipe de Handebol em
um clube esportivo de grande porte na grande São
Paulo.

3. Relato de Experiência
Para justificar a escolha do tema, faz-se
necessário
contextualizar
minha
trajetória
profissional e apresentar alguns dos muitos
problemas vivenciados no exercício de minha
profissão.
Sempre fui apaixonado por esporte por mais
que na minha família não tenha nenhum profissional
de Educação Física. E quando adolescente joguei
basquetebol, voleibol e alvo de minha paixão, o
handebol, como atleta profissional. Aos dezesseis
anos fiz escola técnica em Processamento de dados
e vendo meu interesse por esportes, fui convidado
pela dona da escola a dar aulas de Educação Física,
para o Ensino Fundamental I. o qual aceitei
prontamente pois, segundo PAES (2006):
Quando estamos realizando um trabalho em
que sentimos prazer e, sabemos que isso nos
trará
reconhecimento
pessoal
ou
profissional, ativamos o nosso potencial
criativo, realizando um trabalho competente
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Um dos trabalhos que me marcou e levoume a escrever esse artigo, foi como treinador de
Handebol em um grande clube esportivo localizado
em São Paulo. Naquele trabalho, pude perceber que
outras modalidades esportivas têm tratamentos
diferenciados dentro da gestão administrativa do
clube.
Reservava a quadra para treinar meus alunos
e, quando chegava ao local e data reservada, a
quadra estava sendo usada pelo time de voleibol ou
pelo futebol de salão. Pedia uniformes novos e
recebia apenas um “vamos ver”, “estamos sem
verba”, entre outras desculpas.
De acordo com o site do Ministério do
Esporte, o Handebol é o esporte coletivo menos
praticado no Brasil, se comparado ao Voleibol, ao
Basquetebol e ao Futebol.
Podemos confirmar essa afirmação ao
analisarmos o gráfico abaixo. Nele mostra que o
Handebol se encontra em 10° lugar. Comprovando
que o Handebol não é um esporte popular entre os
brasileiros.
Depois de muito me aborrecer, percebi que
o Handebol, assim como outras modalidades do
esporte, não recebe muita atenção.
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Tabela 1- ESPORTES MAIS PRATICADOS EM 2013

Fonte: Ministério do Esporte

4. Desenvolvimento
Em nosso dia-a-dia, estamos sempre
enfrentando
situações
que
precisam
de
planejamento e organização.
Para se alcançar sucesso em qualquer
atividade, necessitamos de planejamento e
organização, pois sem planejamento as ações ficam
sem um rumo, sem direção. E é exatamente sobre
essa falta de planejamento que ocasiona em muitos
clubes esportivos o que chamamos de
desorganização e prioridade para os esportes mais
populares.
De acordo com Gandin (1994, s/p), "planejar
não é fazer alguma coisa antes de agir, planejar é
agir de um determinado modo para um determinado
fim". Seguindo a afirmação acima, o ato de
planejar é muito importante em um processo de
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organização e gestão, entretanto, o que importa não
é o planejamento e sim, a forma como ele acontece
e o resultado que irá trazer. Na realidade, planejar
serve, para otimizar e tornar mais eficientes nossas
ações.
4.1 Planejamento
A palavra planejamento possui diversas
definições, porém vamos destacar alguns de seus
significados.
Segundo a Wikipédia 5, planejamento é:
É uma ferramenta administrativa, que
possibilita perceber a realidade, avaliar os
5

WIKIPÈDIA.
Planejamento.
Disponível
em:
HTTPS://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento. Acesso em:
27 de maio de 2016.
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caminhos, construir um referencial futuro,
o trâmite adequado e reavaliar todo
o processo a que o acoplamento se
destina. Sendo, portanto, o lado racional
da ação. Tratando-se de um processo de
deliberação abstrato e explícito que
escolhe e organiza ações, antecipando os
resultados esperados. Esta deliberação
busca alcançar, da melhor forma possível,
alguns objetivos pré-definidos (WIKIPÈDIA,
s/d, s/p).

A maioria dos nossos atos precisa de
planejamento, Ao realizar as atividades corriqueiras,
do dia a dia, estamos sempre atuando, e abreviamos
os procedimentos de nossas ações, mesmo que não
estejamos completamente cientes dessa atuação.
Estamos sempre agindo sem levarmos em conta o
planejamento.
Já o dicionário Aurélio6 define planejamento
como: “Fazer o plano de; Definir antecipadamente
um
conjunto
de
ações
ou
intenções;
Ter algo como intenção”.
O planejamento é imprescindível na área de
gestão esportiva, pois planejando conseguiremos
atender todas as modalidades do esporte sem deixar
as “menos procuradas” de lado.
Após a etapa de planejamento, é necessário
avaliar se decisões foram tomadas corretamente,
através do processo denominado de feedback
(OLIVEIRA, 2011, p.01).

CHIAVENATO (2004) diz:
O planejamento é a função administrativa
que determina antecipadamente as
atividades
que
devem
ser
desempenhadas, além de quais objetivos
serão alcançados, visando dar condições
para que a empresa se organize a partir de
determinadas análises a respeito da
realidade atual e futura que se pretende
alcançar (CHIAVENATO, 2004, p.23).

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Planejamento.
In: Minidicionário da Língua Portuguesa, 3 ed. Rio de
Janeiro. Nova Fronteira. 1993.

6
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Concluindo, planejar denota considerar
previamente as ações que devemos tomar e que
tendem a alcançar os objetivos propostos.
Ainda segundo Chiavenato
planejamento
apresenta
as
particularidades:

(2004), o
seguintes

• É um processo permanente e contínuo, ou seja, a
função de planejar é realizada a todo o
momento na organização, sendo que é
necessário estar planejando as atividades
durante todo o processo empresarial;
•

É sempre voltado para o futuro, isto é, o
planejamento visa antecipar as ações que irão
ocorrer em um momento futuro, pois as ações
e atitudes que acontecem no presente não
necessitam de planejamento, já que estão
sendo feitas. Dessa maneira, o planejamento
só é eficaz se desencadear ações que irão
acontecer em um momento futuro, para assim,
poder antecipar essas ações diminuindo os
riscos de erro;

•

• Preocupa-se com a racionalidade da tomada de
decisões é o aspecto que torna o planejamento
uma ferramenta importante, visto que as
atitudes e tomada de decisões são feitas em
meio racional, de porte das informações que a
empresa possui, sem se basear no empirismo
ou em decisões emocionais;
• Visa relacionar entre várias alternativas
disponíveis, um determinado curso de ação,
em decorrência de suas consequências futuras
e das possibilidades de interferência em sua
execução e realização
• É sistêmico, ou seja, o planejamento considera a
empresa ou outro tipo de organização em sua
totalidade;
• É interativo, isto é, o planejamento deve ser
flexível para poder fazer ajustes e correções
que forem necessários em função do momento
e das ações que desencadeiam o objetivo fruto
do planejamento. Dessa forma, se ações
modificarem e interferirem no planejamento
de forma diferente de como o mesmo fora
feito inicialmente, o mesmo deve-se adaptar a
essas alterações.
• É cíclico e contínuo, visto que, à medida que é
executado o planejamento, ele passa a ser
realizado, deixando a sua atuação futura para
se tornar presente;
• É uma técnica de mudança e inovação, onde a
organização consegue introduzir mudanças e
inovar gradativamente com a utilização da
ferramenta de planejamento (CHIAVENATO,
2004, P.23).
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4.2 Organização
Organização, de acordo com a Wikipédia:
É o modo em que se organiza um
sistema, é do planejamento, que se atinge
a organização e a desenvolve pelas
diversas
categorias
de
Comando,
facilitando, dessa forma, pela consecução
dos diversos objetivos dessa organização,
o alcance final de um objetivo fim, que é o
cerne da organização. É a forma escolhida
para arranjar, dispor ou classificar os
diversos
objetos,
documentos
e
informações,
bem
como
sua
necessária contabilidade,
através
do
controle. (WIKIPÈDIA. s/d s/p).

Segundo Maximiano (1993, p.3) “uma
organização é uma combinação de esforços
individuais que tem por finalidade realizar
propósitos coletivos”.
Através de organização conseguimos
impetrar objetivos que seriam inatingíveis para uma
pessoa.
Segundo Robbins (1990, p.45) “a
organização é uma entidade social conscientemente
coordenada, com uma fronteira relativamente
identificável, que funciona numa base relativamente
contínua para alcançar um objetivo e/ou objetivos
comuns”.
Pessoas que dirigem os clubes esportivos são
tomadores de decisões, que planejam, organizam,
lideram e controlam as atividades de uma
organização.

4.3 Administração
Administração para STONER E FREEMAN
(1999. p. 4) é “processo de planejar, organizar,
liderar e controlar o trabalho dos membros da
organização, e de usar todos os recursos disponíveis
da
organização
para
alcançar
objetivos
estabelecidos”.
“A administração é um processo de tomar
decisões e realizar ações que compreende quatro
processos principais interligados: planejamento,
organização, execução e controle" (MAXIMIANO
2000, p.26).
Já para CHIAVENATO (1985, p. 03) "a tarefa
da administração é interpretar os objetivos
propostos pela empresa e transformá-los em ação
empresarial através de planejamento, organização,
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direção e controle [...] a fim de atingir tais
objetivos".

4.4 Gestão Esportiva
A literatura sobre gestão esportiva
disponível no país ainda é modesta, não havendo
muitos autores ou publicações. O que tem se visto
muito nos últimos anos são publicações relacionadas
a Marketing Esportivo, que estão vinculadas à
gestão, mas não com uma visão completa sobre a
administração.
A gestão do esporte ainda pode ser
considerada uma área de investigação acadêmica
recente (ROCHA in BASTOS, 2011, p.91).
Apenas nos anos 80 que surgiram artigos
periódicos na área de Gestão esportiva.
A terminação mais utilizada em inglês para
indicar a área é “sport management”. A tradução
aberta de “management” é gestão. Em português,
chamamos esta área acadêmica de gestão do
esporte. Apesar disso, alguns autores sugerem que
os termos gestão e administração podem ser usados
como sinônimos (CHELLADURAI, 2009; ROBBINS,
1997).
No Brasil, algumas entidades têm sido
criadas a favor da área de gestão e “marketing”
esportivo: Associação Brasileira de Gestão do
Esporte (ABRAGESP); Associação Brasileira de
Proﬁssionais e Empresas de Marketing Esportivo
(ABRAPEME); Associação Brasileira de Marketing
Esportivo (ABME); Academia Brasileira de Marketing
Esportivo (ABRAESPORTE); Associação Brasileira dos
Lojistas de Equipamentos e Materiais Esportivos
(ABRALEME); Instituto Brasileiro de Direito
Desportivo (IBDD) e Associação Brasileira da
Indústria do Esporte (ABRIESP).
Entretanto, vale destacar mais uma vez que
os termos “management” e gestão têm sido optados
quando o objeto de estudo é o planejamento,
organização, liderança e controle de organizações
esportivas.

4.5 Handebol
Não temos notícia de quem realmente criou
a modalidade do Handebol, porém de acordo com o
Site Oficial da Confederação Brasileira de Handebol
o primeiro que falou sobre o Handebol foi Homero,
na Odisséia, logo em seguida, os romanos;
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entretanto, a Alemanha foi à precursora do jogo
como se conhece atualmente.
Nos registros o criador do handebol é um
professor de Educação Física chamado Karl Schelenz,
denominado como o pai do esporte. Pelo fato do
Handebol ter sido criado por um professor de
educação física, acreditamos ser esse o motivo da
boa aceitação nas escolas e colégios de vários países.
O Handebol é um esporte coletivo sendo
considerado o menos praticado no Brasil
comparando ao futebol e voleibol, entretanto, nas
escolas é o esporte mais praticado, segundo o Site
Oficial da Confederação Brasileira de Handebol.
Compreendemos assim, que o esporte mais
difundido no Brasil é o futebol.
De acordo com o Caderno de Psicologia
Desportiva, uma publicação da SAEP (Sociedade de
Análise Existencial e Psicomaiêutica):
A preferência pelo futebol em detrimento
de outros esportes não acontece apenas
no Brasil. Na Europa e em outros países da
América Latina, também se observa muita
popularidade desse esporte entre crianças
e adolescentes. Mesmo nos Estados
Unidos, onde algumas regras mudam, o
futebol é um dos esportes mais populares
ao lado do beisebol. (MAGINA, 2013, s/p)

Segundo o IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística) o futebol é o esporte preferido
dos brasileiros com quase 60% da preferência
nacional, seguido pelo vôlei com pouco menos de
40%.

5. Considerações Finais
No decorrer desse trabalho tivemos a
intenção de analisar e questionar sobre a gestão
administrativa de um clube esportivo. Tentamos por
em evidência porque algumas modalidades
esportivas têm tratamentos e preferências dentro da
gestão de um clube esportivo, demonstrando a
importância de uma gestão homogênea para a
otimização dos resultados.
Para o aperfeiçoamento dessa gestão é
imprescindível, antes de qualquer coisa, que se
conheça o esporte em sua totalidade. Que seja feita
uma exata avaliação da realidade no Brasil, em
relação das verdadeiras condições e necessidades
existentes, que sejam realizados pesquisas na área
da gestão profissional. Só assim, será possível a
construção e a consolidação de práticas
administrativas direcionadas as diversas fatias do
esporte.
É fundamental que aconteça isenção na
distribuição de oportunidades e espaços nos clubes
esportivos.
“Uma atividade
que influencia e
proporciona tanta satisfação não pode ser amadora
em sua administração, é muito importante que haja
profissionalização fora das quadras (PEDREIRA,
2006)”.
A gestão esportiva é um tema muito novo,
porém a administração, o planejamento e a
organização devem acontecer de maneira coesa
dentro de um clube esportivo.
Se quisermos ter atletas para competir,
precisamos dar condições a eles para se
desenvolverem.
É imprescindível investir e oferecer estrutura
na formação das categorias de base em todos os
esportes, para que façamos grandes competidores.

_____________________________________________________________________________________
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ABSTRACT: This article refers to the proposal of inclusive education and the challenges to be overcome, for the
education professionals, in order to attend this new reality, from the perspective of the historical paradigm and
the changes that have been taking place in the school with the prioritization of inclusive education, from LDB
n.9394 of 1996. The objective is to investigate the teaching methodology of teachers in the teaching and learning
processes of students with special needs, through qualitative research, with bibliographical research as support
for data collection. Some authors have been chosen whose defend the need to orientation and assistance for the
teachers in this new educational challenge, as Bueno (1999) states that children need to receive specialized
support and, in turn, teachers need to receive guidance and assistance; (2006), reflecting on an effective
methodology of inclusive education capable of not only identifying, but also planning how to remove the possible
barriers of education and still Ferreira (2005) remembering that education is a human right, not a favor, children
are in school to learn, there are children more vulnerable to educational exclusion than others, and it is the
responsibility of the school and teachers to think of alternative ways of teaching learning more effective for the
heterogeneous group of learners. The school as a whole is being challenged to reflect on its pedagogical practices,
to improve knowledge through continuing education and to break paradigms so that its students receive
adequate care and develop the knowledge and skills necessary to exercise the citizenship.
KEYWORDS: 1 Challenge. 2 Special Needs. 3 Methodology. 4 Continuous Education.
RESUMO: Este artigo se refere à proposta de educação inclusiva e os desafios a serem superados pelos
profissionais da educação, para atender a essa nova realidade, sob a perspectiva do paradigma histórico e das
mudanças que vêm ocorrendo na escola com a priorização da educação inclusiva, a partir da LDB n.9394 de 1996.
O objetivo é investigar a metodologia de ensino dos professores nos processos de ensino aprendizagem de alunos
com necessidades especiais, através da pesquisa qualitativa, tendo a pesquisa bibliográfica como suporte para
coleta de dados. Elegeu-se alguns autores que defendem a necessidade de orientar e assistir aos professores
neste novo desafio educacional, como Bueno (1999) que informa que as crianças precisam receber apoio
especializado e por sua vez, os professores, precisam receber orientação e assistência; Knuppe (2006) refletindo
sobre uma efetiva metodologia de ensino inclusiva capaz de não somente identificar, mas também planejar como
remover as possíveis barreiras da educação e ainda Ferreira (2005) lembrando que a educação é um direito
humano, não um favor, as crianças estão na escola para aprender, há crianças mais vulneráveis à exclusão
educacional que outras e é da responsabilidade da escola e dos professores pensarem em maneiras alternativas
de ensino aprendizagem mais efetivas para o grupo heterogêneo de alunos. A escola como um todo, está sendo
desafiada a refletir sobre suas práticas pedagógicas, aprimorar conhecimentos através da educação continuada e
quebrar paradigmas para que seus alunos recebam o atendimento adequado e venham a desenvolver
conhecimentos e habilidades necessários para exercer a cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: 1 Desafio. 2 Necessidades Especiais. 3 Metodologia. 4 Educação Continuada.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como perspectiva
abordar os desafios enfrentados pelos professores
ao se depararem com as mais variadas necessidades
especiais de alunos na sala de aula.
Todos os alunos que possuem alguma
necessidade especial têm direito garantido por lei a
uma educação de qualidade no ensino regular em
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instituições públicas de ensino, entretanto, se de um
lado há uma demanda crescente de um público que
precisa de atendimento especializado nas escolas,
do outro lado há profissionais que não se sentem
adequadamente aptos para atenderem a esta nova
clientela, apresentando dificuldades com relação à
metodologia correta para aplicar no ensinoaprendizagem destes alunos com necessidades
educacionais especiais.
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Bueno (1999, p. 18) informa que:
Dentro das atuais condições da educação
brasileira, não há como incluir crianças
com necessidades educativas especiais no
ensino regular sem apoio especializado,
que ofereça aos professores dessas
classes, orientação e assistência.

Sendo assim, há uma real necessidade
de uma formação contínua do professor, cuja
escolha da profissão já subtende que a pesquisa e
aprimoramento constante seriam parte do processo
profissional.
Os pontos principais que motivaram
esta pesquisa foram: A necessidade em procurar
aperfeiçoamento na área para melhorar o
desempenho destes alunos, em especial, os de
dificuldade de aprendizagem leve a moderada;
questionamentos se os professores estão realmente
promovendo subsídios a estes alunos, segundo
métodos especiais para convivência mais próxima
possível da realidade do ambiente em que vivem e
se os referidos educandos poderiam ser estimulados
e auxiliados de maneira diferente.
Objetivou-se investigar a metodologia
de ensino dos professores nos processos de ensino
aprendizagem de alunos com necessidades especiais
e para que tal objetivo fosse alcançado, buscar-se-á
realizar estudo sobre as necessidades educativas
especiais, investigar as metodologias de ensino e
refletir sobre o processo de aprendizagem destes
alunos.
O estudo contará com a contribuição da
pesquisa qualitativa tendo a pesquisa bibliográfica
como suporte para coleta de dados. A pesquisa
citada refere-se a qualquer tipo de pesquisa que
empregue informação não numérica para explorar
características individuais ou de grupo, que produz
achados não acessíveis por procedimentos
estatísticos ou outro meio quantitativo. A pesquisa
qualitativa possui amplo e detalhado caráter bem
como uma direta compreensão do que deve ser
medido e interpretado. Ljungberg (2010) conclui que
a validade em pesquisas qualitativas está
relacionada com a responsabilidade no tratamento
das informações obtidas e nas decisões do
pesquisador, envolvendo preocupação ética.
Na pesquisa bibliográfica, a análise do
problema apresentado será embasada em
documentos e material necessários para sustentar a
pesquisa geral. De acordo com Carvalho (2004), a
pesquisa bibliográfica é indispensável para estudos
históricos; a biblioteconomia, documentação e
bibliografia fundamentam a pesquisa bibliográfica
com o fim de fazer uma ponte entre o pesquisador e
os trabalhos de outros pesquisadores referente ao
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mesmo assunto, assim, a principal vantagem é o fato
do investigador ampliar o campo de conhecimento,
especialmente quando os dados se encontram
dispersos pelo espaço.

1. PROCESSO DE APRENDIZAGEM E
METODOLOGIAS DE ENSINO
Os professores, ao se planejarem para o
processo de ensino aprendizagem, possuem
diferentes posicionamentos que geram diversas
situações e ações educativas, assim, implícita ou
explicitamente está presente um referencial teórico
que compreende conceitos de sociedade, mundo,
homem, conhecimento, entre outros.
Verificando as diferentes linhas
pedagógicas, estas podem fornecer diretrizes à ação
dos professores, tendo em mente ainda que cada
docente faz uso destas linhas de forma individual e
intransferível, o que não significa que estamos
tratando de algo simplista e reducionista e sim
complexo.
De acordo com Mizukami (1986),
“algumas abordagens apresentam claro referencial
filosófico e psicológico, ao passo que outras são
intuitivas ou fundamentadas na prática, ou na
imitação de modelos”.
Dentre
as
diversas
abordagens
pedagógicas,
podemos
citar
e
explicar
resumidamente, conforme Mizukami (1986, p. 2-12)
as seguintes:
Abordagem Tradicional – ensino centrado
no professor, aluno apenas executa
prescrições que lhe são fixadas pelos
docentes, ignorando as diferenças
individuais.
Abordagem Comportamentalista – a
experiência
ou
a
experimentação
planejada é a base do conhecimento.
Behaviorismo – tem como base o estímulo
e a resposta e ponto de partida para a
ciência do comportamento.
Abordagem Humanista – a ênfase está no
sujeito como principal elaborador do
conhecimento humano e cada educador
elabora a sua forma de facilitar a
aprendizagem.
Abordagem Cognitivista (piagetiana) - a
inteligência se constrói a partir da troca do
organismo como o meio, por meio das
ações do indivíduo.
Abordagem Sociocultural – O processo de
ensino-aprendizagem deverá procurar a
superação da relação opressor-oprimido.
Pode-se situar Paulo Freire com sua obra,
enfatizando
aspectos
sócio-políticocultural,
havendo
uma
grande
preocupação com a cultura popular.
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Ou seja, existem diferentes abordagens,
com diferentes focos que preveem o processo de
ensino-aprendizagem. Para estas abordagens
podemos observar também que há diferentes
métodos de ensino e o professor tem a liberdade de
escolher qual é o mais adequado para o seu
trabalho. De acordo com Vilarinho (1985, p. 52) os
métodos de ensino apresentam três modalidades
básicas:
Métodos de ensino individualizado: a
ênfase está na necessidade de se atender
às diferenças individuais, como por
exemplo: ritmo de trabalho, interesses,
necessidades,
aptidões,
etc.,
predominando o estudo e a pesquisa, o
contato entre os alunos é acidental.
Métodos de ensino socializado: o objetivo
principal é o trabalho de grupo, com vistas
à interação social e mental proveniente
dessa
modalidade
de
tarefa.
A
preocupação máxima é a integração do
educando ao meio social e a troca de
experiências significativas em níveis
cognitivos e afetivos.
Métodos de ensino sócio individualizado:
procura equilibrar a ação grupal e o
esforço individual, no sentido de
promover a adaptação do ensino ao
educando e o ajustamento deste ao meio
social.

Com relação aos métodos acima
citados, é comum presenciar nas Escolas a
predominância da abordagem tradicional, na qual o
professor é o ator principal e “dono da verdade”,
não dando valor a diferença individual de cada
educando e o aluno, por sua vez, um mero
expectador que deve obedecer ao “dono da
verdade”, sem questionar.
Entre outros fatores negativos deste
tipo de abordagem, talvez os mais delicados é que a
comunicação fica unilateral. Como a verdadeira
comunicação tem um caráter interativo com ação
recíproca, o que temos na escola não é comunicação
verdadeiramente efetiva, o que pode, sem dúvida,
alterar o resultado do processo de ensino
aprendizagem. Muitas vezes o resultado desta
abordagem é, conforme Stacciarini (1999, p.59) “é
gerado um aluno passivo, memorizador de conceitos
abstratos e sem preparo para resolver questões
práticas, fundamentadas na realidade em que vive”.
Para que este processo siga um
caminho positivamente produtivo e não seja
prejudicado pela comunicação inadequada, Haddad
et al. (1993) consideram que o ato de ensinar é
auxiliar no processo de aprendizagem, fornecendo
condições para que o aluno, a partir dele próprio
aprenda e cresça. Informam também que desta
maneira o indivíduo passa a ser o centro da
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aprendizagem que se processa em função do
desenvolvimento e interesse do educando. A ênfase
neste caso fica sobre as relações interpessoais e no
crescimento pessoal que delas resultam e não
somente no professor como detentor de toda
sabedoria e entendimento.
Já Vasconcelos (1999) diz que de acordo
com a teoria do conhecimento que fundamenta o
trabalho do professor, é considerada como
referência a concepção do conhecimento,
destacando a problematização como centro da
metodologia de trabalho em sala de aula. Ao
preparar a aula, o professor já pode se antecipar às
possíveis perguntas dos alunos e também problemas
que desencadearão a reflexão do assunto em sala,
ampliando o espaço para pensarem no assunto que
está sendo abordado e discutirem a respeito, assim
o uso deste material provocará e direcionará o
processo de construção do conhecimento de forma
significativa e participativa, neutralizando assim a
comunicação truncada.

2. NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
Sobre a inclusão, é válido citar o
Arquivo Aberto sobre a Educação Inclusiva (UNESCO,
2001, p. 15), uma publicação contendo materiais de
apoio para legisladores, administradores e gestores
escolares, assume que a educação inclusiva diz
respeito aos seguintes assuntos-chave:
À crença de que o direito à educação é um
direito humano e o fundamento de uma
sociedade mais justa; realiza este direito,
por meio do movimento da Educação para
Todos e (EPT – 1990) trabalha no sentido
de tornar a educação básica de qualidade
acessível;
Avança o movimento da Educação Para
Todos com a finalidade de encontrar
formas de tornar as escolas capazes de
servirem a todas as crianças nas suas
comunidades, como parte de um sistema
educacional inclusivo;
Inclusão diz respeito a todos os
aprendizes, com um foco naqueles que,
tradicionalmente, têm sido excluídos das
oportunidades educacionais.

Além do direito à educação ser um
direito de todos, ficou claro a necessidade da escola
se preparar para atender todas as crianças,
especialmente aqueles que tem um histórico de
exclusão da sociedade. O Estatuto da Criança e do
Adolescente também contribui com a lei que ratifica
a Convenção e estabelece que:
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Nenhuma criança ou adolescente será
objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação,
exploração,
violência,
crueldade e opressão, punindo na forma
da lei qualquer atentado por ação ou
omissão aos seus direitos fundamentais”
(Art. 5° p. 05)
É dever de todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente, colocando-os a
salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor (Art. 18, p.08)

necessidades especiais, porém também apresentam
diversas dificuldades de aprendizado. Bueno (1998,
p. 8) diz:

Não só a família e a escola têm a
responsabilidade sobre a educação da criança,
mas todos nós temos uma parcela de
responsabilidade, velando pela sua dignidade.
Complementando a informação, a UNESCO
(2008) publicou um importante documento
onde afirma:

Ou seja, o professor precisa estar
atento a todos os alunos, não somente àqueles com
dificuldades específicas, pois todos apresentam
dificuldades em algum momento do processo de
aprendizagem.

Um conceito alargado de Educação
Inclusiva pode ser concebido como um
princípio e uma orientação geral para
fortalecer a educação, com vista a um
desenvolvimento
sustentável,
aprendizagem ao longo da vida para todos
e acesso igual de todos os níveis da
sociedade
às
oportunidades
de
aprendizagem.

Como vimos, a UNESCO solicita à escola
a valorização do aluno além de garantir o direito da
criança.
Pode-se afirmar que Inclusão é um
processo com uma contínua coleta de informações
que auxiliam ao profissional a entender a
performance do alunado com a finalidade de
planejar o ensino, estabelecer metas, identificando
dificuldades e removendo barreiras.
Está claro que resultará em fracasso
simplesmente inserir alunos com necessidades
educativas especiais, sem assistência ou apoio dos
sistemas regulares de ensino, sendo assim os
professores peças chaves a fim de que esta situação
tenha resultado positivo. No entanto, o que tem sido
observado é que grande parte dos profissionais de
educação não estão minimamente preparados para
trabalhar com alunos que apresentem deficiências
evidentes, e de acordo com José Geraldo Silveira
Bueno (1998), os educadores do ensino especial tem
muito pouco a contribuir com o trabalho pedagógico
desenvolvido no ensino regular, pois o foco de suas
atividades é minimizar os efeitos específicos das
diversas deficiências.
não

se

No meio escolar também há alunos que
enquadram como portadores de
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“Para que o professor especializado possa
se constituir em agente de qualificação do
ensino, é preciso que possua competência
para enxergar, analisar e criticar o
processo pedagógico de forma ampla e
abrangente, e não só voltado para as
dificuldades específicas do alunado sob
sua responsabilidade”

Com relação ainda à nova demanda de
alunos com necessidades especiais, Mrech (1999, p.
20), diz que: “Nem o professor do ensino regular
encontra-se preparado para trabalhar com o aluno
deficiente e nem o professor do ensino especial
encontra-se preparado para dar uma assessoria aos
professores do ensino regular”.
Como consequência desta situação
“encontramos um profissional cada vez mais
propenso ao processo de stress e um aluno cada vez
mais discriminado” (NAUJORKS, 2002, p. 117).
Naujorks (2002, p. 117), informa que:
Muitas vezes, o trabalho realizado em sala
de aula é baseado em tentativas de ensaio
e erro, pois as professoras sentem-se
limitadas para desempenharem uma
atividade para a qual não receberam
formação.
Desta
forma,
acabam
massificando conteúdos que se tornam
pouco significativos ao aluno. O professor
ainda é considerado o mediador do
processo de aprendizagem e a referência
da qualidade de ensino é atribuída a ele
em seu desempenho e competência
profissional. Quando é posto à prova
sente-se perdido e confuso

Complementando a citação acima, não
é raro professores se queixarem da falta de projetos
de formação continuada com o fim de capacitá-los a
atender à nova demanda educacional, visto que já
têm que lidar com elevado número de alunos por
turma, infraestrutura física inadequada, desinteresse
familiar, sem contar a indisciplina e também a clara
desvalorização profissional. Todas estas dificuldades
só agravam o problema de sentimento de
inadequação e stress, pois constantemente os
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professores passam por situações que claramente
estão além do seu preparo e controle.
Outro fator que claramente influencia
o dia a dia do profissional da educação, de acordo
com Cintra (2009) é sem dúvida a pressão da
expectativa do pai do aluno com necessidade
especial, visto que não é incomum pais matricularem
seus filhos em escolas regulares na esperança de
contrapor o diagnóstico médico, comprovando assim
a “normalidade" de seu filho.
Em vista destes desafios, cabe ao
profissional da educação se aprimorar e buscar
novas maneiras de reinventar o seu cotidiano
escolar, conforme Ferreira (2005) tendo sempre em
mente que a educação é um direito humano, não
um favor, as crianças estão na escola para aprender,
há crianças mais vulneráveis à exclusão educacional
que outras e é da responsabilidade da escola e dos
professores pensarem em maneiras alternativas de
ensino aprendizagem mais efetivas para o grupo
heterogêneo de alunos.
Knuppe (2006) reflete que uma efetiva
metodologia de ensino inclusiva precisa ser capaz de
não somente identificar, mas também planejar como
remover as possíveis barreiras da educação dando
ao aluno a motivação necessária para participar das
atividades em sala, evitando assim a evasão escolar.
Neste contexto é válido ainda citar, de
acordo com Ferreira (2003), que qualquer criança
corre o risco de enfrentar dificuldades em qualquer
período escolar e estas dificuldades podem ser
aproveitadas como recursos para que haja melhoria
no
ensino,
aproveitando
estes
recursos,
diversificadas estratégias de ensino são criadas e
assim as demais crianças serão beneficiadas com a
mudança gerada ao tentar responder à dificuldade,
criando assim oportunidades contínuas de
aprendizagem.

Ferreira (2005, p.46) informa que:
A formação de educadores para uma
escola inclusiva não se restringe a cursos
de
capacitação,
reciclagem,
aperfeiçoamento e outros que são
oferecidos em diferentes instâncias
educacionais. À reflexão individual sobre a
prática em sala de aula deve se somar ao
conhecimento científico já existente sobre
estratégias de ensino mais dinâmicas e
inovadoras.

Deste modo, não só as crianças são
favorecidas, mas também os profissionais de
educação, visto que vão se aprimorando cada vez
mais ao procurarem novas estratégias de ensino.
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3. METODOLOGIAS DE ENSINO PARA CRIANÇAS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Como já anteriormente citado, a
educação de alunos com necessidades educativas
especiais, antes pautada em modelo de atendimento
segregado, um sistema paralelo de ensino, nas
últimas décadas tem mudado para uma Educação
Inclusiva, atuando com a escola regular.
A partir da Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994), que entre outros pontos, propõe
que “as crianças e jovens com necessidades
educativas especiais devem ter acesso às escolas
regulares, que a elas devem se adequar...”, tira toda
comunidade escolar da zona de conforto visto que
tais escolas, conforme a Unesco, “constituem os
meios mais capazes para combater as atitudes
discriminatórias, construindo uma sociedade
inclusiva e atingindo a educação para todos...”
Antes este público com necessidades
especiais era basicamente atendido com base
terapêutica (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
psicopedagogia, etc.), pensavam que a pessoa
diferente e não produtiva, estaria mais protegida se
permanecesse sob cuidados especiais em locais de
confinamento onde muitos passavam toda a sua
vida. Nestes locais, pouca ênfase era dada à
atividade acadêmica, pois a educação escolar não
era considerada necessária ou até mesmo possível,
visto que a deficiência era vista como uma doença
crônica (ARANHA, 2000)
Acompanhando a tendência mundial da
luta contra a marginalização das minorias na busca
da conquista do exercício do direito deles ao acesso
imediato, contínuo e constante ao espaço comum da
vida em sociedade, com o passar do tempo, lembra
Fernandes (1999) os próprios médicos se
despertaram para a necessidade de escolarização
dessa clientela que se encontrava “misturada” nos
hospitais psiquiátricos, sem distinção de idade,
principalmente no caso da deficiência mental.
Antes o trabalho educacional especial
tinha como foco principal a alfabetização, sem
maiores perspectivas, visto acreditar na limitada
capacidade destes indivíduos, porém este modelo
passou a ser severamente questionado e então, com
os avanços da Pedagogia e da Psicologia da
Aprendizagem, houve desenvolvimento de novos
métodos e técnicas de ensino baseados nos
princípios de modificação de comportamento e
controle
de
estímulos,
permitindo
o
desenvolvimento acadêmico deste público. Estes
métodos se mostraram mais eficazes e
proporcionaram às pessoas com deficiências
maiores condições de adaptação social, superando,
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pelo menos em parte, suas dificuldades e
possibilitando sua integração e participação mais
ativa na vida em sociedade (GLAT, 1985).
O
modelo
médico
adotado
anteriormente mudou para um modelo educacional,
assim a falha do meio em proporcionar condições
adequadas que promovem a aprendizagem e o
desenvolvimento passou a ter ênfase ao invés de
enfatizar somente a simples e pura deficiência do
indivíduo (GLAT, 1985; 1995; KADLEC; GLAT, 1984). A
partir daí, após a citada mudança de paradigma, a
palavra de ordem passou a ser: “O deficiente pode
aprender”. A premissa básica desse conceito é que
pessoas com deficiências podem se integrar na
sociedade e têm o direito de usufruir as condições
de vida as mais comuns ou normais possíveis na
comunidade onde vivem, participando das mesmas
atividades sociais, educacionais e de lazer que os
demais.
Em termos de conceituação teórica,
Glat (2003) informa que dois campos de investigação
começaram a se desenvolver com o fim de suprir as
lacunas
do
modelo
comportamental
/
instrumentalista em preparar adequadamente as
pessoas com deficiências para sua plena integração
social e educacional, um voltado para a Psicologia da
Aprendizagem e o outro para os aspectos
psicossociais.
O primeiro, voltado para Psicologia da
Aprendizagem, através do estudo e aplicação para
Educação Especial do construtivismo de Jean Piaget
e Emília Ferrero e do sócio-interacionismo de
Vygotsky. Tais pesquisas demostraram que é
possível pessoas com deficiência construírem
conhecimento e se apropriar da leitura e escrita em
situações de interação social (MOUSSATCHÉ, 1992;
FERNANDES, 1993; FERNANDES, 1994).
O segundo, mais voltada para os
aspectos “psicossociais” (AMARAL, 1995; GLAT,
1989; 1995; OMOTE, 1994), teve o interesse
investigativo dirigido para as condições de interação
social, marginalização, socialização, estigma que
promovem e mantêm a segregação das pessoas com
deficiências. Este enfoque buscou entender como as
pessoas veem o deficiente e como esta visão atua no
tipo de relação estabelecida com ele.
A partir de então, ainda de acordo com
o pensamento de Glat (2005), a Educação Especial
não é mais concebida como um sistema educacional
paralelo ou segregado, mas como um conjunto de
recursos que a escola regular deverá dispor para
atender à diversidade de seus alunos. No entanto,
ainda que tenha havido um considerável aumento
do reconhecimento da Educação Inclusiva, com
experiências promissoras, na prática, este modelo
ainda não se trata de proposta educacional
amplamente difundida e compartilhada, visto que a
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maioria das instituições carece de condição
necessária para a sua viabilização e os docentes, por
sua vez se sentem perdidos diante do visível
despreparo.
Segundo estudo de Glat et al (2003, p.35):
Os atuais desafios da Educação Inclusiva
brasileira centram-se na necessidade de
desenvolver
instrumentos
de
monitoramento sistemáticos (indicadores
dos programas implantados), realização de
pesquisas qualitativas e quantitativas que
possam evidenciar os resultados dos
programas implantados e identificação de
experiências de sucesso; implantação de
programas de capacitação de recursos
humanos que incluam a formação de
professores dentro da realidade das
escolas e na sala de aula regular do
sistema de ensino

Neste contexto é que se descortina o
novo campo de atuação da Educação Especial, de
acordo com Ferreira (2003). Diante de tal desafio,
não visando importar métodos e técnicas
especializados para as classes regulares, mas sim se
tornando um suporte permanente e efetivo para o
público com necessidades de aprendizagem especial,
assim como um auxiliar para professores que
poderão utilizar o suporte para melhorar o
atendimento a todos os alunos com necessidades
especiais, ou não.
O profissional da educação inclusiva,
precisa estar ciente das diferentes dificuldades que
serão apresentadas pelos seus alunos e estar
preparado para esta diversidade, quebrando o
paradigma de que todos aprendem da mesma
forma, pois isso, na realidade não acontece, sendo
as crianças com necessidades especiais ou não.
Conforme Prado et al (2001, p.5), cabe ao professor:
A partir de observações criteriosas, ajustar
suas intervenções pedagógicas ao
processo de aprendizagem dos diferentes
alunos, de modo que lhes possibilite um
ganho significativo do ponto de vista
educacional, afetivo e sociocultural.

Para que este ajuste pedagógico
aconteça, o professor precisa estar com a mente
aberta e aceitar que algumas vezes será necessário
mudar a sua forma de trabalho em prol do aluno. E
ainda, relembrando da heterogeneidade da turma
escolar, Rodrigues (2006, p. 11) lembra que:
Se a “diferença é comum a todos” e
assumimos a classe como heterogênea é
importante
responder
a
essa
heterogeneidade
em
termos
de
estratégias de ensino e aprendizagem.
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Mais
uma
vez
é
citada
a
heterogeneidade da sala de aula e a necessidade de
flexibilidade no processo pedagógico.
Fonseca (1995) cita a urgência em
preparar os professores para que haja sucesso no
programa de inclusão, através de um processo de
inserção progressiva, desta forma os docentes
estarão mais abertos para aceitarem a diversidade e
relacionarem com estes alunos de forma positiva.
O docente recebendo a formação
continuada adequada, as metodologias de ensino
para crianças com necessidades especiais, sairiam do
papel e enfrentariam a realidade para deixar de ser
apenas “verbalismo”, pois sem a prática, a teoria
vira mero verbalismo, de acordo Paulo Freire (1996),
e a prática sem a base teórica, um simples ativismo.
Unindo-se a prática com a teoria temos uma ação
que altera a realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos
que
a
discriminação
oficializada, isto é, quando os alunos que não se
encaixam são encaminhados para escolas especiais,
é uma realidade em nosso pais, sabemos também
que muitos educadores alegam não estar
preparados para receber alunos deficientes, no
entanto, é necessário que o profissional saia da
inércia e corra atrás deste preparo, não fique
esperando que a escola lhe dê o curso específico,
mas que vá a procura de especialização, visto que a
inclusão é uma realidade, e é direito dos alunos com
deficiência frequentarem escolas regulares e as
escolas tem por obrigação adequar-se e recebe-los,
afinal a universalização do ensino não permite que o
diferente seja simplesmente deixado de lado,.
É válido lembrar também que alunos de
inclusão, com necessidades educacionais especiais,
não são os únicos cujo rendimento diverge do que é
conhecido como “padrões comuns”, principalmente
quando métodos e práticas de ensino tratam alunos
de forma homogênea, não trazendo nada que
contemple as diferenças em sala de aula. Por isso é
que estes padrões e práticas precisam ser revistos
com urgência, principalmente aqueles baseados em
fundamentos
elitista,
meritocrático
e
homogeneizador, para que a Educação como um
todo seja beneficiada. Muitas vezes o professor se
diz despreparado para atender alunos de inclusão
quando na verdade, a metodologia que ele usa para
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todos os alunos é que está precisando de uma
repaginação e atualização o mais rápido possível.
A busca de conhecimento deveria ser
uma realidade comum à sociedade escolar, assim
como a pesquisa das melhores práticas e
procedimentos que atenderão as peculiaridades,
necessidades e possibilidades de todos os alunos,
não somente os portadores de necessidades
especiais. Neste ponto entra a psicopedagogia que
busca decifrar como ocorre o processo de
aprendizado e propõe a identificar os pontos que
possam, porventura, estar travando essa
aprendizagem; atuar de maneira preventiva para
evitá-los e, ainda, propiciar estratégias e
ferramentas que possibilitem facilitar a construção
de conhecimento do indivíduo.

O professor tem um papel muito
importante no âmbito escolar, pois ele contribui de
forma relevante para o desenvolvimento,
potencialização e compartilhamento dos saberes
para os alunos. A formação principiada nas
Universidades deverá ter continuidade fora dela, ao
longo da sua vida, em parte devido aos desafios
apresentados na escola e em parte devido às
próprias mudanças mundiais, como a globalização,
por exemplo, que trazem consigo novas demandas
exigindo inovação, ressignificação e quebra de
paradigmas com busca de novas metodologias que
atendam às necessidades atuais.
O mundo atual exige que o novo
profissional da educação tenha uma cultura geral
ampliada, humildade que o capacite a aprender a
aprender, habilidades comunicativas para ouvir o
seu aluno e não somente despejar sobre ele o seu
conhecimento, domínio dos meios de comunicação e
articular com as mídias e multimídias.
Espera-se que o docente esteja ciente
que o caminho da inclusão é um caminho só de ida e
que cabe a este profissional refletir sobre as suas
ações, aprimorar seus conhecimentos, inovar suas
práticas pedagógicas para que os novos alunos
recebam um atendimento adequado às suas
realidades podendo exercer cidadania com base nos
conhecimentos e habilidades apreendidos e para
isso o professor pode contar com a ajuda do
psicopedagogo, que conforme já citado tem como o
foco do seu trabalho o processo de
aprendizagem nos indivíduos.
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A CONSTRUÇÃO DA INTERSUBJETIVIDADE NO VÍNCULO TERAPÊUTICO COM
UM PACIENTE TRANSPLANTADO RENAL
Vanda Marcia Silva Ferreira
Psicóloga, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará, Especialista em Psicologia Hospitalar
Trainer Junior em Biossíntese pelo International Institute for Biosynthesis - Switzerland

ABSTRACT: This article has been produced as part of my experience in Hospital Psychology,
specifically with patients with chronic kidney disease. Its purpose is to reflect on the construction of
intersubjectivity in the therapeutic bond through the case of a renal transplanted young man. The
consequences of this disease lead to various organic dysfunctions, bodily changes, impacts and
psychosocial losses. He is 30 years old, has been in the therapeutic process for five years and in his
second renal transplant. He sought therapy to be able to approach and talk to people, and to become
more confident and independent. He presents a hypotonic and collapsed body, with great difficulty
in visual contact and in express words and emotions. The ectoderm and flexion movements were
affected. He experienced situations of invasion and privation throughout his illness and treatment,
undermining his trust and ties. Isolation, withdrawal, and silence emerged as his defense
mechanisms. I carefully used contact, body-perception, and breathing exercises. Gradually the
patient could know his own body, its possibilities, its strength and its limits. The construction of the
intersubjectivity of this patient with me through bond, had its aim in making him aware of trauma
and its defenses, and building a physical, relational and corporal identity. In psychotherapy the
quality of attention and care offered by the therapist must produce personality, creativity,
intersubjectivity, and mutual influence.
Keywords: Intersubjectivity. Biosynthesis. Renal Transplant. Bond.
RESUMO: Este artigo nasceu da minha experiência com a Psicologia Hospitalar, especificamente com
pacientes com doença renal crônica. Tem a finalidade de refletir sobre a construção da
intersubjetividade no vínculo terapêutico através do caso de um jovem transplantado renal. Os
problemas inerentes e decorrentes dessa doença levam a várias disfunções orgânicas, mudanças
corporais, impactos e perdas psicossociais. O referido paciente está com 30 anos, há cinco anos em
processo terapêutico e no seu segundo transplante renal. Procurou a terapia para se aproximar e
falar com as pessoas, não se sentir inseguro e inferior diante de tudo e independer-se. Apresenta um
corpo hipotônico e colapsado, com grande dificuldade no contato visual e na expressão das palavras
e emoções. A camada ectoderma e o campo motor de flexão ficam bastante evidentes,com pouca
carga nos movimentos. Vivenciou situações de invasão e de privação ao longo de sua doença e
tratamento, prejudicando sua confiança e vínculos. O isolamento, o retraimento e o silêncio surgiram
como seus mecanismos de defesa. Utilizei cuidadosamente exercícios de contato e percepção
corporal, e de respiração. Aos poucos o paciente pode conhecer o próprio corpo, suas possibilidades,
sua força e seus limites. No vínculo comigo a construção da intersubjetividade desse paciente teve a
função de tornar conscientes os traumas e suas defesas, e construir uma identidade física, relacional
e corporal. Na psicoterapia a qualidade da atenção e cuidado que os terapeutas devem oferecer às
pessoas que os procuram deve produzir pessoalidade, criatividade e intersubjetividade, com mútua
influência.
Palavras-chave: Intersubjetividade. Biossíntese. Transplante Renal. Vínculo.
em Biossíntese7, passei a refletir como esta
abordagem poderia ajudar essas pessoas a se
reconectarem com o “filtro” de suas emoções
e de suas experiências, já que os seus rins, os
filtros de seu corpo não mais funcionam. A

INTRODUÇÃO

Esse trabalho parte de minha
experiência com a Psicologia Hospitalar
especificamente com pacientes com Doença
Renal Crônica, que fizeram ou virão a fazer um
Transplante Renal. A partir da minha formação

7

Biossíntese: criada por David Boadella significa
“integração da vida”; busca trazer à consciência a
capacidade humana de autorregulação, o
desdobramento do nosso potencial latente e o
fortalecimento dos recursos da pessoa, visando à
integração do corpo, mente e espírito.
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O desenvolvimento da DRC é
caracterizado pela alteração na função dos
rins e na necessidade de algum tipo de terapia
renal substitutiva, a diálise ou o transplante
renal.
Este último mesmo diante do
desenvolvimento das medicações e das
cirurgias é considerado um dos avanços mais
impressionantes e eficazes da biomedicina
para a doença renal, e sem dúvida favorece o
prolongamento e a melhora da qualidade de
vida dos pacientes renais crônicos.

perda da identidade do indivíduo a partir da
doença renal crônica requer que a
intersubjetividade no processo terapêutico
seja um importante meio pelo qual o paciente
se sinta reconhecido por alguém e possa
ressignificar sua identidade.
Minha aprendizagem da Biossíntese,
minha compreensão do processo terapêutico,
minha empatia e minha intuição com essas
pessoas puderam se complementar e me
permitiram rever determinismos, alguns
conceitos, e me experimentar mais livremente
com o paciente no processo terapêutico,
nesse “trabalho de formiga”. A partir do meu
contato verbal e corporal, do contato com o
silêncio emocional intrínseco no processo do
adoecer e o meu profundo respeito pela dor
de um paciente transplantado renal, irei
descrever a construção da intersubjetividade
no vínculo terapêutico com um jovem
transplantado renal.

E para que servem os rins? Eliminam
as toxinas do sangue por um sistema de
filtração, regulam a formação do sangue, dos
ossos e da pressão sanguínea, e controlam o
delicado balanço químico e de líquidos do
corpo. Então, quando os rins não funcionam
apropriadamente, as toxinas se acumulam no
sangue, pois o “filtro” não está funcionando
corretamente, e também se o tamanho do
“filtro” reduzir a ponto de não passar mais
nem água, o indivíduo para de urinar, fazendo
com que as toxinas se acumulem ainda mais
rapidamente em nosso corpo.

METODOLOGIA
O estudo é de natureza qualitativa e
segue a metodologia de história de vida. As
informações qualitativas são provenientes de
entrevistas aprofundadas e nas sessões de
psicoterapia. A análise preliminar individual
das entrevistas partiu de uma narrativa com a
organização dos eventos em ordem
cronológica.

A complexidade e a extensão dos
problemas inerentes e decorrentes da DRC
acarretam um modo de vida permanente de
perdas e disfunções com mudanças corporais,
por exemplo, na cor e textura da pele com
ressecamento, alteração no apetite e peso, ou
seja, prejudicando consideravelmente a
autoimagem do indivíduo (HIGA, 2007). A
doença renal crônica também demanda
modificações nos hábitos alimentares, com
restrição na ingestão de líquidos, cuidados
redobrados de higiene, e o comparecimento
três vezes na semana por quatro horas em
uma clínica para realizar o tratamento de
filtração do sangue, a diálise. Mesmo quando
o paciente faz a diálise em casa, chamada de
peritoneal, ele terá também limitações.

Por ser um relato da experiência
pessoal de um indivíduo, a história de vida foi
adotada para obtermos o máximo de
informações sobre os eventos passados e
atuais vividos pelo sujeito escolhido (Chizzotti,
A., 2006). O estudo gira em torno de um
indivíduo de 30 anos, que realizou dois
transplantes
de
rim.
Foi
escolhido
aleatoriamente um nome fictício para
preservar a identidade do sujeito.

O impacto psicossocial da doença
renal altera o quotidiano e exige do paciente e
da família adaptações, mudanças de papéis,
uma reorganização e disposição interna para
as novas demandas decorrentes da
enfermidade. A DRC afeta a pessoa e a família
que terão que conviver com incertezas, e com
dilemas éticos, individuais, sociais e psíquicos.
O paciente terá que lidar com o estigma da
doença ou do sentir-se doente.

CONTEXTUALIZANDO O TRANSPLANTE RENAL
Atualmente, as Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) nas quais se inclui a
Doença Renal Crônica (DRC), têm recebido
grande atenção dos profissionais de saúde
pelos altos índices na morbimortalidade da
população, abrangendo cerca de 60% das
causas de morte em todo mundo e 70% das
causas de mortes no Brasil (CASTELLANOS,
2015).

É importante enfatizar que para a
reabilitação de uma pessoa com doença renal
crônica o transplante é o método mais efetivo
e de menor custo como menciona Noronha et
al., 2007, e consiste na substituição dos rins
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doentes por um rim saudável de um doador
vivo ou falecido. Porém, a pessoa que faz o
transplante renal continua sendo submetida a
um tratamento crônico (medicações) até o fim
de sua vida, podendo o transplante, com o
tempo, encaminhar-se para graves estados de
morbidade, para uma perda com retorno à
diálise ou óbito.

Aos dez anos Henrique entra em coma
novamente e teve que iniciar o tratamento de
diálise. Aos onze anos começou a preparação
para o transplante renal e conforme os
exames de sua mãe esta não pode lhe doar o
rim por incompatibilidade do grupo
sanguíneo. Seu pai iniciou os exames, mas
antes que concluisse surgiu um rim compatível
com Henrique de um doador falecido e o
transplante foi realizado.

No que diz respeito à dimensão
subjetiva
inerente
ao
processo
de
adoecimento e tratamento que envolve
inevitavelmente
alguma
forma
de
conhecimento interno do corpo doente, essa
experiência desconhecida nos faz buscar
reconstruir e compreender o sentido de nós
mesmos, do mundo e das relações.

A infância de Henrique foi repleta de
muitas privações alimentares, de lazer e
sociais. A mãe o superprotegia, proibindo o
paciente de brincar de quase tudo, no que ele
obedecia, assim como os amigos que também
acabavam respeitando as restrições, enfim
ninguém transgredia em nada. Conta que era
uma criança que chorava muito (“eu era
chorão, tudo eu chorava, as enfermeiras
falavam”). A mãe chegou a bater em sua boca
para ele parar de chorar. Depois disso acha
que silenciou, “fiquei sendo o filho que ela
queria que eu fosse...”. Atualmente diz que “é
difícil chorar”, chorou sozinho quando o seu
primeiro rim transplantado parou de
funcionar.

Enfim, a doença não sendo uma
experiência só física, desacomoda-nos e
reacomoda-nos ininterruptamente como cita
Ayres (2009), causando-nos uma estranheza
interior que faz que cada um de nós realize
uma pesquisa íntima sobre nossa vida e nossa
morte. Conforme Dias (2013) não basta estar
fisiologicamente
vivo
sob
quaisquer
condições, é preciso sentir-se vivo não
importando a dificuldade ou o sofrimento
envolvido, mas que o indivíduo sinta que em
algum nível sua vida vale a pena de ser vivida.

Na adolescência viveu no seu quarto,
sozinho, sem amigos, saía apenas com os pais
ou para visitar a família. Frequentou o colégio
e depois concluiu a faculdade de informática.
A internet passou a ser sua companhia. Assim
foram os quatorzes anos de seu primeiro
transplante.

A HISTÓRIA DE HENRIQUE E AS RAZÕES PARA
A TERAPIA
Henrique tinha 25 anos quando procurou
a terapia, em Julho de 2012, encaminhado por
sua médica nefrologista. Fiquei surpresa no
primeiro contato ainda na sala de espera
quando vi Henrique com os pais, parecendo
um adolescente de 13 anos com Síndrome de
Down.

Henrique procurou a terapia porque
queria não ter medo de se aproximar e falar
com as pessoas, queria não se sentir tão
inseguro e inferior diante de tudo e
independer-se. Seu maior sonho era arranjar
uma namorada e ter amigos.

Sua mãe era muito jovem, dezoito anos,
quando engravidou de Henrique. Aos dois
anos de idade surgiram os primeiros sintomas
da doença renal após uma viagem de lazer,
com edemas pelo corpo que inicialmente foi
tratado como alergia. Iniciou o tratamento
com restrições alimentares de proteína, sódio
etc. e medicações com corticoide. Henrique e
seus pais acreditavam que os edemas se
deviam ao contato dele com um inseto que
brincara na viagem.

Após três meses de contato comigo ele
perde o transplante e já inicia a preparação
para seu segundo transplante. O pai
novamente se prepara para doar, mas foi
constatado um cisto em um de seus rins, e
novamente Henrique realiza o segundo
transplante com um doador falecido aos 25
anos de idade. Ainda no pós-cirúrgico ele
passa por uma intercorrência grave e é levado
às pressas para a UTI. Mais uma vez Henrique
vivencia uma situação traumática o tirando da
sua linha do destino, como diz Safra (2005). Eu
o acompanhei no hospital. Ele passa apenas
um mês afastado da terapia e pede para voltar
antes do tempo previsto.

Nesse momento nasce sua irmã. Aos cinco
anos entra em coma por descompensação
metabólica, seu cálcio ficou tão baixo que não
podia andar (“fiquei sem forças nas pernas”).
Mas recuperou-se.
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Assim Henrique revelava seu eu interior
através da sua não fala, seu processo interno
de muito medo da vida se exteriorizava.
Henrique precisava renascer das cinzas,
reinventar-se a si mesmo, existir para si
mesmo e para o mundo. Havia uma
autoimagem muito negativa e uma tendência
a se culpar nas relações. Seu “continuar
sendo” a que se refere Winnicott (1971) foi
interrompido com uma perda de identidade
ao longo de seu adoecimento.

Fala de sua irmã com afetuosidade e
cumplicidade. Nunca havia tido uma relação
sexual até seus vinte e cinco anos, e se
masturbava frequentemente usando a
internet para isso.
O paciente diz que é mais fácil conversar
com o pai, apesar da passividade deste. A mãe
apresenta-se autoritária e controladora na
relação com todos da família, se os filhos não
seguem sua orientação ela os pune. Ela optou
por trabalhar em casa para cuidar do filho,
abandonando sua profissão de nutricionista.
Os pais sempre acompanham Henrique até
hoje nas consultas médicas.

Ele vivenciou muitas situações de invasão
e de privação ao longo de sua doença e
tratamento, apresentando muita dificuldade
de confiar e de se vincular. Estava sempre
presente uma ausência de discriminação entre
o eu e o outro nos relacionamentos e uma
forte dependência da mãe. A camada
ectoderma e o campo motor de flexão ficavam
bastante evidentes, com pouca carga nos
movimentos.

O CORPO DE HENRIQUE
O paciente tem baixa estatura, olhos
quase fechados, membros (braços e pernas)
curtos, mãos pequenas, tronco compactado,
um pouco acima do peso para seu tamanho.
Estava sempre com o olhar para baixo ou os
olhos passeavam pela sala, sem foco e quase
nenhum contato comigo. Conforme Boadella
(1992) é no rosto que primeiramente aparece
a história congelada de uma pessoa,
principalmente no contato visual.

Henrique necessitaria de intervenções
talvez mais “diretivas”, mas acolhedoras e
seguras, onde pudesse se sentir acompanhado
em seu medo e desejo da vida que eram
avassaladores. Sua não expressão verbal
estava relacionada com o seu não contato
visual. Nesses meses utilizei cuidadosamente
exercícios de contato e percepção de
Henrique com seu próprio corpo e de
respiração, pois como menciona Boadella
(1992) “é preciso demonstrar amor pelas
defesas do caráter”. Fazê-lo encarar a si
mesmo, seu funcionamento, poderia gerar
muita excitação e levá-lo ao outro extremo e a
um colapso maior. Diante de tantas situações
de estresse construiu uma defesa adquirindo
uma forma quase liquefeita.

Suas mãos se apertavam e suavam. Seus
joelhos tensos se juntam, e os pés se abrem.
Quando anda ou está em grounding suas
pernas ficam sem firmeza e trêmulas. Os
braços e pernas não têm força muscular, um
corpo hipotônico e colapsado.
A respiração é curta, quase inexistente.
Henrique não expressa nenhuma palavra
voluntariamente. Quando perguntado sobre
algo, leva muitos minutos para pronunciar as
palavras, como se tivesse gagueira. É uma
pessoa inteligente e perspicaz.

Mas ao mesmo tempo precisava ajudá-lo
a aprender a se amar e se aceitar a partir do
meu olhar claro e verdadeiro. Boadella (1992)
coloca que o trabalho com o “encarar”
(facing) diz respeito ao reconhecimento de si
e como vemos as pessoas. Iniciei exercícios
com a região dos olhos. Quando ele deita
surge uma expressão em seus olhos do pavor
de tantas exposições e situações invasoras
pela doença, então alterno entre exercícios
deitados, sentados e em pé.

O PROCESSO TERAPÊUTICO – PRIMEIRA ETAPA
Chamo de primeira etapa os primeiros três
meses da terapia de Henrique, interrompidos
pela realização de seu segundo transplante
renal.
Naqueles primeiros meses, eram longos os
momentos de silêncio de Henrique, que me
deixavam ansiosa e impotente. A expressão de
angústia de seus olhos nos raros momentos
de contato e a respiração rápida e curta me
sinalizava um forte barulho interno que
pareciam dizer: “me tire de dentro de mim”,

Henrique não sabia identificar e nomear
as emoções ou sensações. O fluxo da sua
linguagem está bloqueado, existe um “nó”
reforçando a falta de contato com seu corpo e
com seus sentimentos, uma “disjunção” na
linguagem segundo Boadella (1992). A
experiência estava separada dos sentimentos
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à terapia muito assustado e querendo contar
do trauma durante a internação, ao mesmo
tempo aliviado de ter realizado seu bem
sucedido transplante.

e sua linguagem não conseguia unir e trazer
tudo isso à tona. Seria importante através do
contato comigo que eu estabelecesse uma
forma especial de diálogo, proporcionandolhe a oportunidade de descobrir que sua
experiência de si mesmo poderia ser
entendida por mim. Através de um encontro
verdadeiro com outra pessoa, como diz
Boadella (1992), e aprender a sonorizar
(sound) a própria verdade possibilitaria um
“firmar-se” em sua própria vida e em seu
espaço corporal. Havia um desequilíbrio na
autorregulação energética de Henrique que
levou o seu organismo a buscar, por meio da
doença, novos canais de organização
energética na tentativa de manter sua vida
(HORTELANO, 1997).

Henrique voltou conseguindo soltar mais
sua voz, seu olhar já conseguia encontrar o
meu em alguns momentos e parecia confiar
mais em mim. Verdadeiramente o vínculo
entre nós estava sendo construído passo a
passo.
Continuamos
com
exercícios
de
respiração, grounding e força muscular com o
objetivo de Henrique conhecer o próprio
corpo, suas possibilidades, sua força e seus
limites. Ele começou a me trazer perguntas
sobre relacionamentos, como aproximar-se de
uma garota e sobre como se comportar numa
entrevista de emprego, então nesse momento
recorri às dramatizações que foram
fundamentais para Henrique se experimentar,
se ver e abrir a janela do mundo nas mais
diversas situações, juntar suas percepções
com a minha atitude para se perceber
totalmente.

Nesses três meses iniciais utilizei também
alguns recursos terapêuticos projetivos não
verbais, como o desenho. Em uma ocasião
após um aquecimento corporal pedi que ele
desenhasse como se sentia em sua vida. Fez
uma imagem marcante para mim que até hoje
recorremos a ela nas sessões, tanto eu como
ele. Desenhou um círculo com uma pessoa
dentro dele e disse que se sentia numa bolha,
protegido, mas sozinho e angustiado. Este
seria seu espaço pessoal para se sentir seguro,
parecia não haver território de ação para ele
naquela família, exceto aquela bolha que ele
construiu para si.

Percebia
que
nesses
encontros
terapêuticos Henrique teria a oportunidade de
descobrir se sua experiência de si mesmo
podia ser entendida por outra pessoa,
principalmente através da minha escuta a qual
se refere Foucault (2004). Eu precisava estar
“presente” nas nossas sessões para ele
aprender o cuidado de si e adquirir mais
autonomia, o eu de Henrique teria que me
usar como alavanca para existir (BOADELLA,
1992).

Em uma ocasião consideramos a
possibilidade de seus pais serem orientados
quanto a seus limites, potencialidades,
possibilidades e seu tratamento. Sugeri que
seus pais viessem e Henrique não quis estar
presente na sessão. Pedi que eles contassem a
história do adoecimento do filho. A mãe fala
dessa experiência com muita emoção,
chorando compulsivamente. O pai ouve
passivamente, falando muito pouco. Pude
observar que a dor do adoecimento, cirurgia e
tratamento de Henrique ainda eram muito
vivas em seus pais, como se tivessem
acontecendo naquele momento. A face
deprimida da mãe me fez refletir sobre a
questão da criança e o espelho de Winnicott
(1971), onde este pontua que a cara da mãe (o
espelho para a criança) nesses casos faz a
criança achar que é a causa de todos os
fenômenos, danificando a confiança.

Ele oscilava entre momentos de esperança
e desesperança, e insistia em realizar seu
desejo de ter uma namorada. Ele gostaria
também de perder o medo de dirigir. Eu, a
terapeuta, também oscilava entre momentos
de esperança e impotência, e percebi que
precisava me abster do meu impulso de cuidar
e trabalhar com o que estava à minha frente
para não criar resistência. Seria importante
confrontar as expectativas de Henrique, pois
ele só teria acesso ao que ele consegueria
perceber da realidade. E que realidade? De
quem? A realidade de Henrique não a minha.
Sua voz e seus olhos foram ficando mais
abertos, seu corpo e seu território foram se
expandindo lentamente, e quando isso
acontece Boadella (1992) coloca que a vida
interior vai se enriquecendo e a pessoa vai
adquirindo novas habilidades. Henrique
começou a dirigir, fez uma entrevista de

O PROCESSO TERAPÊUTICO – SEGUNDA ETAPA
Após um mês de recuperação do seu
segundo transplante renal, Henrique retornou
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emprego e foi contratado. Tenta falar com a
mãe para ir sozinho às consultas médicas, mas
ela é irredutível. Começa a perceber que junto
com o cuidado e proteção, ela mantem um
olhar muito crítico, invasivo e repressor. Dá-se
conta de sua extrema necessidade de agradar
o outro, com medo de invadir e incomodar
(“sentia isso com meus pais, de atrapalhar a
vida deles”), não se sente merecedor. Não
consegue acessar sua agressividade, dar
limites e dizer não para as pessoas que
convive.

Está em um novo e estimulante trabalho e
irá inaugurar seu empreendimento em breve.
Já consegue nomear seus sentimentos de
raiva, medo e tristeza. Ainda sente que em
muitos momentos é difícil sair sozinho de sua
“bolha”, mas reconhece que precisa de ajuda,
pois quando sai gosta muito. Quanto a seu
corpo, Henrique agora está com o corpo de
um rapaz da sua idade.
À medida que Henrique está se
empoderando e se apoderando de sua vida,
sua mãe decidiu não trabalhar mais em casa e
retomar sua profissão de nutricionista.

Henrique entra no mestrado e inicia uma
sociedade para montar uma lanchonete.
Relata dificuldades de relacionamento no
trabalho com os colegas, mas consegue ir
almoçar uma vez por semana com eles. Depois
de viver uma “paixão platônica” inicia seu
primeiro namoro com outra garota. Esta é
muito
controladora
e
exigente,
o
subestimando e ameaçando abandoná-lo nas
discussões, mas quer ser protegida e
amparada por ele. Nas suas primeiras relações
sexuais relata que não consegue manter a
ereção na penetração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CONSTRUÇÃO DA INTERSUBJETIVIDADE NO
VÍNCULO TERAPÊUTICO
Sobre o valor da vida Dias (2013)
ressalta que não basta estar fisiologicamente
vivo, é preciso sentir-se vivo não importando a
dificuldade ou o sofrimento envolvido, sendo
necessário que a pessoa sinta em algum nível
que sua vida vale a pena ser vivida. Henrique
não se sentia vivo quando iniciou a terapia,
havia uma autorregulação energética por
meio da doença, onde ele tentava buscar
canais de atuação para manter sua vida. Até
aquele momento havia uma adaptação,
Henrique desenvolveu mecanismos para
superar os desafios de sua doença e
tratamentos,
como
seu
silêncio,
a
dependência da mãe e seu isolamento, e isto
era o que lhe mantinha grounded.

Conforme Hortelano (1997) não pode
haver desenvolvimento do impulso se não
houver agressividade. Agressividade enquanto
capacidade de se relacionar ou se comunicar
com o mundo, que não é raiva ou
destrutividade. Henrique revelava-se através
de como deixava sua excitação se expandir ou
não. Seus sentimentos e expressões haviam
sido suprimidos e tidos como perigosos,
levando-o a se encolher e a desenvolver um
padrão muscular de contração e retração para
se proteger. (KELEMAN, 1994). O prazer de
Henrique teria que estar sintonizado com a
capacidade energética do seu organismo e
para isso exercícios de grounding poderiam
ajudá-lo.

Como tudo é um processo contínuo, e
estamos sempre em movimento, em
transformação, buscando reconstruir o
sentido das experiências, Henrique estava
ansiando por ressignificar sua vida. É a esse
processo de abertura, da ordem do que fazer
frente à necessidade de reacomodar-se
continuamente que Ayres (2011) trata a
saúde. Este autor nos coloca que a experiência
da saúde envolve a construção compartilhada
de ideias de bem-viver e de buscar realizá-las
convenientemente,
não
de
construir
objetividade,
mas
de
configurar
intersubjetividades.

Após cinco anos de processo terapêutico
Henrique se sente mais aliviado da opressão
de seu sentimento de culpa de estar invadindo
ou incomodando o outro, consegue se
socializar com mais facilidade, argumentando
e se defendendo nas discussões com a
namorada e no trabalho, apesar de ainda
queixar-se de absorver e engolir o que o outro
diz a seu respeito com receio da pessoa não
lhe levar a sério. Por outro lado, percebe que
aprendeu a pensar só em si mesmo, que é o
que acontece quando passamos por
exigências que não estamos preparados para
cumprir, temos que ser “maiores” antes do
tempo e ficamos com um problema narcísico.

O conceito de intersubjetividade tem
sido utilizado para designar diferentes
aspectos de um mesmo processo equivalente
a conceitos como relação, interrelação,
interjogo, vínculo, mútua constituição,
interpessoal ou interativo (PIVA, et al apud
COELHO JÚNIOR, 2010). A intersubjetividade a
que se refere Piva (2010) apresenta a noção
de liberdade e particularidades individuais a
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partir dos vínculos, formando e afirmando
nossa identidade pessoal na medida em que
somos reconhecidos por um outro.

segurança, confiança e autoestima (STERN,
1989). Esses novos padrões preenchem as
funções de proteger o self, organizar a
continuidade psicocorporal, estabelecer uma
criativa ligação intersubjetiva e a função de
continente
para
seus
movimentos
espontâneos (DOESS, 2004).

No vínculo com Henrique a construção
da intersubjetividade teve várias funções.
Tornar consciente os traumas que ocorreram
a partir de seus dois anos, que o levou à mais
absoluta solidão, e que não o deixaram ter paz
uma vez lembrados apesar do arsenal
defensivo que usou. Ajudar a tornar
consciente também essas suas defesas.
Liberar algumas dessas defesas para Henrique
descansar mais aliviado e com seu espaço
interno mais flexível. Construir identidade
física, relacional e corporal.

Boadella citando Pierrakos (1992)
reforça que o trabalho terapêutico é o estudo
das diversas formas de estar junto do
paciente. Entendi que eu teria que construir
esse vínculo com Henrique, e que essa
experiência seria através do contato visual,
lentamente através do contato e proximidade
corporal, através de trocas sensoriais e
emocionais e de mútuas trocas de simples
palavras, e sendo eu mesma. A sonorização
(sounding) da experiência é mais que um
diálogo no sentido convencional, então seria
necessário com Henrique eu ter sensibilidade
para as suas reverberações e entender como
ele atribui seus significados, para assim ele
poder “firmar-se” (grounding) em sua vida e
em seu espaço corporal (BOADELLA, 1992).
“Firmar” (grounding) tanto no sentido da
descarga da excitação/sentimento, como no
sentido de aumentar seu senso de realidade e
ajudá-lo a conectar-se com suas experiências.

Através do meu olhar, do meu holding
corporal, deixando ele me “usar” para
vivenciar sua força ou “agarrando” seu self a
mim nos estados de pânico e para nomear
suas emoções, foi possível Henrique permitir
uma progressiva reconstrução de suas
“verdades”, não se sentir condenado ao
isolamento e abrir-se para a expressão de seu
self. A partir do holding na situação clínica
Safra (2005) coloca que a confiança básica
pode ser estabelecida e o gesto espontâneo
aparecer, resgatando a pessoa da insegurança
que a fazia evitar qualquer decisão, assim
como acontecia com Henrique.

Quando voltamos à embriologia
mencionada por Boadella (1992) em sua
teoria, os três fluxos de afeto, da pele fetal,
cinético e umbilical, estão associados às três
camadas celulares, ectoderma, mesoderma e
endoderma respectivamente. O paciente renal
crônico que necessita fazer o tratamento de
hemodiálise antes do transplante tem seu
fluxo sanguíneo (cordão umbilical), que teria
permanecido como uma memória somática,
concretamente
exposto
através
dos
fios/cordões que conectam a pessoa à
maquina da diálise para a filtração do sangue.
Então, no caso do Henrique, principalmente o
afeto cinético e o umbilical, no que diz
respeito à graciosidade e soltura dos seus
movimentos e à vida e energia vinda de suas
vísceras, sofreram uma desintegração como se
o fluxo entre eles houvesse se interrompido.

Na medida em que ia experimentando
seu corpo e o impacto do contato
desconhecido, suas tensões musculares e
psicológicas surgiam e ele pedia meu suporte
de várias formas (com o olhar, com
perguntas). Aos poucos fui lhe dando a
possibilidade de conectar sua “bolha” a uma
realidade maior, que havia sido dissociada. A
redução do comportamento social e a volta a
um comportamento infantil que resulta de
uma perda de território pode ser algumas
vezes uma estratégia para paradoxalmente
ganhar território, um comportamento
aparentemente regressivo que em termos
territoriais é agressivo (BOADELLA apud
BAKKER, 1992).
Henrique era um adulto, mas na
situação do contato terapêutico e na sua
organização psicomotora havia um deficit
como se fosse uma criança, o que me levou a
trabalhar em muitos momentos no aqui e
agora. A partir do suporte do contato com o
outro, novos padrões emergem e algumas
vezes uma nova qualidade de vínculo
intersubjetivo se constrói. Essas experiências
repetidas tecem novas cores para o self,
conduzindo a pessoa para um self com

Retomando a questão dos traumas (a
doença, as privações, as cirurgias) vividos por
Henrique, isso o remeteu a ter que lidar com a
questão da imprevisibilidade do ambiente
obrigando-o a reagir em vez de “continuar-aser” e desorganizando de modo catastrófico
seu mundo interno (SANTOS, 2013). O trauma
enquanto interrupção e quebra na
continuidade de ser e da ilusão de
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imortalidade, a qual se refere Winnicott
(Santos apud Winnicott, 2013), faz com que a
criança passe a viver sob o jugo do medo
incessante e com a biologia lhe sinalizando a
todo o momento “a morte vem aí”, O
continuar a ser de Henrique tornou-se motivo
de preocupação e cuidado. Ele precisou
construir um arcabouço externo para proteger
as ruinas do self de novos golpes – um falso
self – provocado pela perda dos vínculos, das
referências, exceto da convicção de que a
perda e morte são as únicas realidades
confiáveis. Essa defesa, como diz Winnicott,
não é uma defesa para “levar alguma
vantagem” e sim para a sobrevivência.

Quanto aos Campos da Vida
formulados por Boadella, como mostra a
figura
1,
poderíamos
localizar
o
funcionamento interpessoal e intrapessoal de
Henrique quando iniciou a terapia nas
camadas externas, ou seja, havia pouca carga
em seus impulsos naturais, uma respiração
controlada, uma supressão emocional, um
padrão de privação e invasão nos seus
relacionamentos, uma linguagem defensiva e
imagens internas restritivas. Hoje em dia
podemos observar que esse paciente tem uma
linguagem mais coerente, uma expressão de
imagens internas um pouco mais criativas e
está conseguindo estabelecer alguns diálogos
nos relacionamentos.

Figura 1. Campos da Vida

Assim, o trabalho com esse paciente
teria que ser feito com cuidado e respeito pelo
seu ritmo e nível energético para que o
aumento de excitação não provocasse uma
reação de fragmentação interna. Pois, como
afirma Boadella (1992), o prazer da vida tem
que estar minuciosamente sintonizado com a
capacidade energética do organismo.

com
mútua
influência.
Essa
complementaridade não significa que não haja
importantes diferenças entre elas, mas até
isso faz parte de um mútuo campo de
descoberta e criação. O processo de terapia
está localizado e focado entre elas,
transferência e contratransferência nunca são
totalmente objetivas nem descontaminadas
uma da outra.

Estou convencida que atravessar esse
dinâmico processo passo a passo junto com
Henrique com minha real presença e afeição
após alguns momentos de resistência dele e
de minha contratransferência de impotência,
o permitiram buscar um espaço de saúdel e a
descobrir quem era, uma pessoa real com
necessidades. Afinal como diz Finlay (1999), a
intersubjetividade
na
psicoterapia
é
simplesmente um estado onde duas pessoas
conhecem o universo pessoal uma da outra,

Desse modo, fica claro que a
importância da qualidade da atenção e
cuidado que o terapeuta oferece às pessoas
que o procuram pode produzir pessoalidade,
criatividade e intersubjetividade no vínculo
terapêutico. E como menciona Santos (2013) é
“o cuidado que nos torna essencialmente
humanos e é o que torna possível que outros
seres humanos aconteçam essencialmente
enquanto seres humanos”.
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Abstract
This article is about the revolutionary power contained in the broadening of sensibility through
art, in particular, that provided by singing. This conception was developed from two sources:
the encounter with the practice in singing workshops held at the SESC-SP and the theoretical
study of the philosophy of Arnold Berleant, particularly the notion of engagement and the
phenomenology of perception in Merleau-Ponty. In this text, we summarize this
understanding in order to contribute to a broader recognition of the concept of aesthetic
experience.
Key words: Singing, aesthetic experience, phenomenology, social psychology, education, art,
engagement, aesthetics.
Resumo
Este artigo trata da potência revolucionária contida no alargamento da sensibilidade por meio
da arte, em especial, daquela proporcionada pelo canto. Esta concepção foi desenvolvida a
partir de duas fontes: o encontro com a prática em oficinas de canto realizadas junto ao SESCSP e o estudo teórico da filosofia de Arnold Berleant, particularmente, a noção de
engajamento e a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Neste texto, fazemos uma
síntese dessa compreensão com o intuito de contribuir para um reconhecimento mais amplo
do conceito de experiência estética.
Palavras-chave: Canto, experiência estética, fenomenologia, psicologia social, educação, arte,
engajamento, estética.
Introdução
A revolução da percepção
humana, hoje, não passa pelo confronto
ideológico, pelo domínio da natureza, pelo
desenvolvimento tecnológico, pelo avanço
científico, pelo domínio do tempo, pela
atividade exclusivamente intelectual mas,
sim, pelo alargamento da sensibilidade.
Para desenvolver a afirmação
anunciada no título desse artigo, a qual
reconhecemos ambiciosa para os limites
deste
breve
texto,
consideramos
importante deixar claro o significado dos

termos principais para que possamos
caminhar juntos em sua compreensão. A
palavra revolução, do latim Revolvere,
refere
alguns
significados:
etimologicamente, significa revirar, mexer
alguma coisa, remexer, remexer-se,
deslocar. Aquele que revela o sentido
dessa palavra aqui, refere-se ao seu
significado social: uma completa mudança
de métodos, opiniões, valores como
resultado de evolução ou, melhor dizendo,
da percepção de mundo.
Como sensibilidade entende-se a
capacidade de perceber pelos sentidos
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com a consciência e compreensão do que
lhe é sensível. Não nos dedicaremos à
ambiguidade que a palavra “sentir” guarda
no português, em relação tanto ao
sensório quanto aos sentimentos, para nos
concentrarmos na definição específica de
sensibilidade estética. A sensibilidade é
inerente ao ser, pois é, de fato, o único
caminho para um organismo poder
experimentar a existência.
Experiência é tudo: nosso
movimento, nosso corpo, a percepção do
espaço, sons, aquilo que nos rodeia, que
nos compõe e que, em última instância,
somos nós mesmos. Uma experiência que
é, em primeira instância, estética, pois diz
respeito ao que é percebido e apreendido
ao que é compreendido a partir do que é
percebido. Recorrendo a etimologia,
estética, do grego aesthesis, significa aquilo
que é percebido pelos sentidos. Um
perceber não apenas sensório, mas que ao
incluir a capacidade de reconhecer e
compreender o percebido, é revelada
esteticamente no modo de ser e agir no
mundo, que é sempre co-criado. Esta
compreensão de experiência estética
deriva da filosofia de Arnold Berleant,
Professor Emérito de Filosofia na Long
Island University (EUA) e ex-presidente da
International Association of Aesthetics,
cuja filosofia articula o conceito de
engajamento com a revisão da noção de
ambiente desde a década de 1990,
particularmente,
em
dois
livros
fundamentais: Art and Engagement (1991)
e The Aesthetics of Environment (1992). Em
sua produção mais recente, confirma-se a
experiência
estética
como
um
acontecimento contextual, em uma cultura
sendo, inevitavelmente, uma experiência
simultaneamente pessoal, social e política:
Falo aqui da percepção mais do que
sensação porque percepção inclui
mais do que a percepção sensória. A
expressão "sense perception" denota
a parte sensória da percepção, de
apenas parte das influências do
ambiente. Mas esta sensação é
mediada, qualificada, apreendida e
formada por uma multiplicidade de
fatores: biológico, social, cultural e de
forças materiais que são partes
integrantes do mundo humano.
(BERLEANT, 2010, p.5)

Estética e Sensibilidade

Estética e sensibilidade estão
completamente amalgamadas em toda e
qualquer
experiência
humana.
A
organização humana é basicamente
compartilhar a estética e, politicamente,
encontrar caminhos específicos para
organizar a vida juntos (BERLEANT, 2016).
Compartilhar a estética é compartilhar a
sensibilidade, que traz consigo o que
Arnold Berleant chama de consciência
estética: atividade que faz pensar a
experiência, nos conscientizar dos valores
que emergem dela. Valor é o que
consideramos importante para a vida, para
as relações, que estão inerentes ao
engajamento
estético.
Quando
a
percepção muda, o comportamento muda.
Por isso, a sensibilidade é o que o sistema
busca, obsessivamente, controlar, pois
pessoas sensíveis não são previsíveis e
facilmente dominadas: são criativas,
questionadoras, curiosas, empáticas, livres.
Não é difícil observar como o
sistema
procura
controlar
nossa
sensibilidade, criando necessidades para
co-optar, ou seja, apropriar-se de algo de
outro para seu próprio uso (BERLEANT,
2010), pervertendo nossos valores,
enfatizando o individualismo, as relações
de poder sobre o outro, o excesso. A
informação manipulada e distorcida dos
discursos e imagens difundidos pelos meios
de comunicação de massa explora nossa
sensibilidade, se apropria das nossas
emoções. Manipulando nossa percepção,
dá aos nossos olhos o que ver, aos ouvidos
o que ouvir, à pele o que tocar, ao nariz o
que cheirar. Exercendo o domínio sobre o
corpo, onde reside nossa sensibilidade, nos
impõe o que sentir, comer, vestir, pensar,
condiciona nossa cognição. Ao apropriar-se
do tempo nos coloca congelados no fazer
interminável das linhas de produção, onde
o tempo de ser inexiste, devorando nossa
sensibilidade e nos tornando uma
reprodução oca de nós mesmos:
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A rigor, esta “torrente de mundo
exterior” se expressa na avalanche
das imagens exógenas que nos
assediam em todos os espaços e
tempos, apropriando-se de nosso
espaço e nosso tempo de vida, nossos
mundos de interioridades e de nossos
ritmos e durações vitais. Cedendo ao
assédio, em primeiro lugar nos
transformamos em imagens, seres
sem interioridade, sem tempo,
portanto, que ocupam o espaço
reivindicado apenas pelas superfícies.
Isso quer dizer, somos obrigados a
viver uma abstração, um corpo sem
matéria, sem massa, sem volume,
apenas feito de funções abstratas
como trabalho, sucesso, visibilidade,
carreira, profissão, fama. Em seguida,
ao ganharmos o status de imagens,
passamos a viver também o destino
das séries e reproduções, do tempo
hiper-acelerado das versões que se
sobrepõem às anteriores, destinandoas ao descarte e já se preparando
para o auto-descarte. O destino dos
nossos
corpos-imagens
é
o
envelhecimento precoce das ondas da
moda, o do hiper-aquecimento que
gera curto-circuito. (BAITELLO, 2005,
p. 56)

Como nas pinturas emolduradas
de paisagens prontas, mantém nossa
percepção estática, na superfície das
coisas, naquilo que Merleau-Ponty chamou
de fé ingênua. As coisas são como são:
sempre visíveis, uniformes, previsíveis. Em
troca, o sistema oferece a imobilidade
eterna, o conforto da permanência
absoluta, o mundo em uma única
perspectiva:
Toda análise reflexionante não é falsa,
mas ainda é ingênua enquanto
dissimular sua própria mola e, para
constituir o mundo, for preciso ter
noção do mundo como préconstituído, de modo que o processo
se retarda, por princípio, em si
mesmo. (MERLEAU-PONTY, 2012, p.
43)

Mas o sistema que organizamos
não é uma entidade fora de nós. O sistema
somos nós, foi e é criado por nós
diariamente.
Nós
o
nutrimos
e
sustentamos. A divisão aparente entre nós
e "O" sistema, criada ao longo de séculos

de dualismo e racionalismo científico não
existe "em si". É ilusória. É uma abstração
humana na tentativa de compreender o
mundo, colocando-se fora dele, uma ilusão
que coloca "O" ambiente fora de nós e, ao
fazê-lo, torna-se perniciosa e traz graves
consequências para o planeta, para a
comunidade humana, para comunidade
planetária, permitindo ações destrutivas
em nossa própria casa, ofendendo a nós
mesmos. Mas a consciência de que nós
somos uma dimensão desse ambiente e
que co-criamos esse sistema, abre uma
janela importante para a revolver essa
mentalidade
e
possibilitar
sua
transformação. É aqui que entra a arte,
incorporação ativa e moduladora da nossa
percepção do mundo.
A proposição de Berleant formouse entre a fenomenologia europeia,
notadamente em referência a Husserl e
Merleau-Ponty, e o pragmatismo de John
Dewey.
Não obstante a experiência
estética estar em toda a parte, além da
arte, na intensificação da experiência
promovida pela arte, nossa sensibilidade
está totalmente engajada, reconciliamos
nossas dimensões, integramos nosso ser
com o ser do mundo:
Meu acesso pela reflexão a um
espírito universal, longe de descobrir
enfim o que sou desde sempre, está
motivado pelo entrelaçamento da
minha vida com as outras vidas, de
meu campo perceptivo com o de
outros, pela mistura de minha
duração com as outras durações. A
carne (a do mundo ou a minha) não é
contingência, caos, mas textura que
regressa a si e convém a si mesma.
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 142)

Portanto, pode-se inferir que o
engajamento da sensibilidade pelo fazer da
arte é uma ação política, social: podemos
questionar a nós mesmos sobre que tipo
de experiência estética estamos vivendo,
subverter valores distorcidos e estagnados,
abrir perspectivas, criar novas paisagens,
experimentar novos movimentos e
sensações em nossos corpos. Como já dito,
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sensação não é apenas sensória, como não
é só psicológica. Ela se funde com as
influências culturais. Esse é, de fato o único
caminho que um organismo cultural pode
experimentar. A separação entre sensação
e significado é uma das sutis divisões que a
atual experiência não suporta mais. Como
seres sociais, nós percebemos através dos
modos da nossa cultura (BERLEANT, 1992,
p. 53):
O ambiente humano inclui não
apenas coisas no mundo natural e
construído; ele compreende de modo
mais significante, humanos dentro do
mundo social. No entanto, a
dimensão estética nas relações
humanas frequentemente não é
reconhecida e a sua importância é
negligenciada. Afirmar a estética
social não significa que sempre há
uma dimensão estética dominante
nas relações humanas, mas sim que
ela geralmente está presente e, às
vezes, pode predominar. Porque o
engajamento
estético
frequentemente exerce uma parte
significante na dinâmica das relações
humanas. Ele pode ser vivenciado nas
dinâmicas de grupo quando um
entusiasmo comum se desenvolve e
leva à transcendência do self em um
propósito comum e a uma satisfação
sensível na sua busca. Assim, o
engajamento estético permeia a
experiência humana e responde tanto
pela apreciação das artes quanto pela
apreciação do ambiente. Nos
conduzindo além das artes, o
engajamento estético pode também
iluminar e enriquecer as relações
sociais. O reconhecimento da
experiência
pelo
engajamento
estético, faz com que sua presença
seja apreciada e sua influência seja
encorajada. (BERLEANT, 2016, p. 4)

A arte nos encoraja a apreender
novos caminhos para expressar nosso
modo de ser em profundidade. Segundo
Berleant,
a
pegar
o
mundo
completamente:

Pegar o mundo completamente,
empregar todo o espectro da
percepção é magnificar nossa
experiência, nosso mundo humano,
nossas vidas. O ponto, então, não é só

uma expansão, mas um despertar
como parte de uma totalidade,
organicamente engajada, social. Isso
requer um estado atento, um
inteligente e ativo envolvimento com
o escopo completo da experiência.
(BERLEANT, 1992, p. 24)

A experiência Estética tecida pelo canto
Neste artigo, abordo uma forma
específica de arte: O canto.
O canto como arte cria o campo
estético para que nossa sensibilidade
esteja totalmente engajada. Ao engajar-se
na ação de cantar, o cantor se torna um
com o canto, alargando sua percepção, sua
sensibilidade. Integra e restaura as
dimensões do cantante consigo mesmo e
com o que está ao seu redor. Ao
compartilhar o canto, reconhece-se
compondo e composto pelo ambiente no
qual a experiência estética e arte ocorrem
de forma unificada, o que faz com que a
intensidade do foco da experiência
perceptiva seja amplificada em um campo
estético.
Em recente pesquisa realizada no
SESC Pompéia com participantes da oficina
intergeracional Viver o Canto, desenvolvida
dentro do programa de pós graduação do
departamento de Psicologia Social do
Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo, constatou-se que a qualidade
do campo estético gerado e intensificado
pelo fazer do canto como centro
apreciativo no engajamento da experiência
estética, pessoal e coletiva, favoreceu um
campo de forças dinâmico, que incluiu
todas as relações e todo o ambiente, de tal
modo que os valores e conexões
intrínsecos a ele puderam emergir,
possibilitando
novas
compreensões,
dissolvendo barreira, restaurando as
dimensões do cantante consigo mesmo,
com o outro e com aquilo que percebe a
sua volta (COELHO, 2017). De acordo com
Berleant, “o campo estético não é uma
combinação de elementos separados, mas
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um único todo” (BERLEANT, 2010) de onde
o cantante emerge como canto e canção,
pois quando canta, o sujeito se torna
canção, cria e escreve a narrativa sonora
de sua existência, ativa todo o seu ser, fazse sensível ao outro e ao ambiente que o
envolve:
O que faz tal situação estética é que o
centro em torno do qual a experiência
apreciativa
acontece,
que
é
primariamente perceptivo, envolve
todos os sentidos, não só o auditivo,
mediados e formados através de
múltiplos fatores culturais que afetam
a percepção e que, por ela, conferem
um valor. Chamar uma situação de
estética, então, identifica o tipo de
experiência normativa complexa na
qual nos engajamos, aqui com a
música, em outro momento com
outras artes, em outros domínios da
experiência. (BERLEANT, 2010, p. 48)

Inerente ao ambiente onde
ocorre, o Ser da arte, no engajamento
estético proporcionado pelo canto, assim
como em outras artes, é sempre pessoal,
social e político: pessoal porque, como dito
antes, cada Ser percebe ativamente e
expressa o mundo a sua maneira; social
porque há sempre um contexto onde tal
fazer acontece, criado por todos que o
compõem; político, porque modifica o
ambiente ao alargar a sensibilidade,
abrindo a possibilidade para a percepção e
criação de novas realidades. De fato, se
torna o próprio canto: o corpo do cantor
que gera o canto é o mesmo que é vibrado
pelo som criado. Aqui, o primado do corpo
em toda e qualquer experiência deve ser
reconhecido. Esse reconhecimento passa
por ultrapassar a dualidade cartesiana que
separou o corpo em partes, reduzindo-o a
uma mera máquina de sensações,
tornando-o um invólucro incômodo, mas
necessário para abrigar os pensamentos e
ideias advindos da concepção de uma
mente separada e superior a ele,
abstraindo-o de sua profundidade.
Na incorporação ativa do mundo,
o corpo é o lugar onde reside a
experiência, de onde surge toda e qualquer

percepção, compreensão e expressão. A
escuta interna e a escuta do mundo são
camadas que residem em um corpo
perceptivo: é a partir dele que a pessoa
percebe a si mesma e ao outro, que
compreende o mundo ao seu redor e
expressa seu modo de ser. Um corpo que
ocupa um lugar físico no mundo, um
espaço e um tempo, onde a experiência
sensível acontece. Um corpo estético:

Nós podemos pensar em um corpo
estético, então, como culturalmente
modelado, entrelaçado e embebido
em uma complexa rede de relações,
cada qual com um caráter e dinâmica
distintos. Raça, classe, gênero e
geografia, são vividas através de
formas e estruturas corporais. Essas
diferentes
estruturas
culturais,
sexuais, raciais e sociais, estão
inseridas em corpos vivos. O corpo
estético, como receptor e gerador da
experiência sensorial, não é estático
ou passivo, mas possui sua própria
força dinâmica, mesmo quando
inativo. A incorporação estética está
acontecendo,
completamente
presente, através da presença
característica do corpo, por meio do
foco e da intensidade sensoriais que
nós associamos com a experiência da
arte. (BERLEANT, 2004, p. 10)

O corpo é onde a voz canta; não é
apenas um recurso ou objeto, mas o meio
pelo qual experimentamos e manifestamos
a totalidade do nosso ser. Um corpo
emocionado que traz dentro de si o
registro de toda experiência vivida, que
cria marcadores somáticos8 que modelam
uma forma e um modo de ser e agir no
mundo e definem a qualidade sonora e
expressiva daquele que canta em uma
estética pessoal, que se move em direção a
si mesmo, que fala a todos os seus sentidos
em um movimento unificado:

8

“Em suma, os marcadores somáticos são um caso especial
do uso de sentimentos gerados a partir de emoções
secundárias. Essas emoções e sentimentos foram ligados,
pela aprendizagem, a resultados futuros previstos de
determinados cenários”. (Damásio. A, 1996, p. 206)
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Ou seja, os aspectos sensoriais de
uma coisa constituem conjuntamente
uma mesma coisa, como o olhar, o
tato e todos os outros sentidos são
conjuntamente os poderes de um
mesmo corpo integrados em uma
única ação. Em suma: os sentidos se
comunicam. E, paradoxalmente, isso
ocorre porque o corpo é uno.
(FRAYZE-PEREIRA, 2010, p.177)

objeto físico que o corpo é
comparável, mas sobretudo à obra de
arte. Quer dizer: Uma pintura, um
poema, uma peça musical são
indivíduos, isto é, seres nos quais não
é possível distinguir a expressão
daquilo que exprime, cujo sentido só
é acessível mediante o contato direto,
sem que abandone seu lugar espacial
e temporal (FRAYSE-PEREIRA, p.182).

Assim, canto e aquele que canta
são inseparáveis. Portanto, a expressão do
cantante, manifestada simultaneamente
no corpo e no ambiente, é resultado de
uma série de fatores que o influenciam,
que determinam a qualidade da
experiência, que é revelada pela voz,
impondo o aprofundamento de um tipo
específico de percepção que envolve a
escuta do corpo “em-si”, dos movimentos
internos que o constitui, de suas
possibilidades expressivas (MERLEAUPONTY apud FRAYSE-PEREIRA, 2005) e a
consciência, daquele que canta, que ao
cantar se torna visível e vidente, cantado e
cantante, ouvinte e audível, tocante e
tocado, para além do corpo na densidade
da matéria:

O corpo do canto é um corpo
engajado, totalmente presente em uma
experiência onde o campo sensível é
constituído pelo fazer de uma arte que é
ele mesmo. Um ser sonoro que encontra
no corpo o eco motor da sua expressão:

Ainda mais uma vez: a carne de que
falamos não é a matéria. Consiste no
enovelamento do visível sobre o
corpo vidente, do tangível sobre o
corpo tangente, atestado, sobretudo
quando o corpo se vê, se toca vendo e
tocando as coisas, de forma que,
simultaneamente, como tangível,
desce entre elas, como tangente,
domina-as todas, extraindo de si
próprio essa relação, e mesmo essa
dupla relação por deiscência ou fissão
de sua massa (MERLEAU-PONTY,
2012, p.141).

Um corpo comparável à obra de
arte:

É o corpo que permite a pregnância
das experiências auditivas, táteis e
visuais,
fundando
a
unidade
predicativa do mundo percebido que,
por sua vez, servirá de referência à
expressão verbal e a significação
intelectual. Nesse sentido, não é ao

Entre meus movimentos, existem
alguns que não conduzem a parte
alguma, que não vão nem mesmo
procurar no outro corpo sua
semelhança ou seu arquétipo: são os
movimentos do rosto, muitos gestos
e, sobretudo, estes estranhos
movimentos de garganta e da boca
que constituem o grito e a voz. Tais
movimentos terminam em sons e eu
os ouço. Como o cristal, o metal e
muitas outras substâncias, sou um ser
sonoro, mas a minha vibração, essa é
de dentro que a ouço; como disse
Malraux, ouço-me com minha
garganta. E nisto, disse ele também,
sou incomparável, minha voz está
ligada a massa de minha vida como
nenhuma outra voz. (MERLEAUPONTY, 2012, p.140).

Considerações Finais
Como dissemos anteriormente, o
engajamento da sensibilidade pelo fazer da
arte é uma ação política, de modo que a
experiência estética e a unificação do
corpo movimentam os valores, as crenças e
as formas de perceber. A vertente política
da experiência é tanto uma ação dos
movimentos sociais quanto das lutas
cotidianas por expressão. Na concepção
fenomenológica (por exemplo de Hwa Yol
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Jung), o mundo da vida é lugar das ações
políticas mais que das teorias políticas,
uma vez que a ação política se constitui
originalmente de modo pré-reflexivo, no
sentido de Merleau-Ponty, nos atos
cotidianos no mundo da vida, em uma luta
por
imagens,
texturas,
volumes,
sonoridades, entre outras formas de
expressão (ANDRIOLO, 2016).
Em suma, o engajamento estético
gerado pelo canto possibilita ao cantante
alargar e refinar sua sensibilidade, a auto
percepção, a auto cognição, a reconhecer
os valores que emergem da sua expressão.
Ao reconhecer, compreender e expressar

tais valores, pode transformá-los. Aqui,
reconhece-se seu potencial revolucionário:
ao refinar a sensibilidade, o canto muda,
ao mudar o canto, o ambiente muda. Com
isso, possibilita não só uma transformação
pessoal para os diretamente envolvidos
mas, principalmente, como sendo parte de
uma totalidade, se torna, inevitavelmente,
uma ação política e social pois ao nos
sensibilizarmos,
simultaneamente
a
percepção se alarga, o corpo expande, o
comportamento muda, a expressão se
potencializa e todo o ambiente se
transforma, criando a oportunidade para
organizarmos uma nova vida juntos.
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NORMAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO

A Revista Santa Rita tem por finalidade publicar artigos acadêmicos de seus
professores, alunos e outros colaboradores no intuito de difundir o conhecimento,
promover a integração acadêmica e estabelecer um espaço no qual o acadêmico possa
manifestar o resultado de sua produção intelectual e profissional. A Revista Santa Rita é
publicada semestralmente e difundida interna e externamente. Os textos enviados serão
submetidos ao Corpo Editorial, que dispõe de plena autoridade sobre a conveniência da
publicação e poderá decidir pela aceitação ou não do trabalho, bem como eventualmente
sugerir alterações de estrutura ou conteúdo ao(s) autor(es). As ideias e conceitos serão de
exclusiva responsabilidade de seus autores, não refletindo, obrigatoriamente, a opinião da
revista.
Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço eletrônico:
revista@santarita.br, gravados em formato.doc e acompanhados por uma autorização de
publicação em separado que deverá ser ratificada após a aceitação do trabalho. O envio
dos trabalhos implica na cessão imediata e sem ônus dos direitos de publicação para a
revista. O(s) autor(es) continua(m) a deter todos os direitos autorais para publicações
posteriores do artigo, devendo, se possível, fazer constar a referência à publicação na
revista. Os créditos dos autores deverão ser apresentados abaixo do título do trabalho,
contendo: nome do(s) autor(es), nome da instituição de origem, titulação e profissão.
Os textos deverão ser regidos de acordo com as normas da ABNT, digitados em fonte
Calibri 11, com espaçamento simples, justificado. As margens devem ser: superior 3cm;
inferior 2cm; esquerda 3cm; direita 2cm. As notas explicativas devem ser apresentadas
no final do texto. Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bem como a exatidão das
referências bibliográficas e toda a revisão ortográfica são de responsabilidade exclusiva
do(s) autor(es).

O artigo deverá ser estruturado da seguinte forma: título, créditos, resumo com três a
cinco palavras-chave (e os seus correspondentes em outra língua - inglês, francês, espanhol
ou alemão) sendo que o texto poderá ter a seguinte estrutura: introdução (temática,
justificativa, objetivos e metodologia), argumentação teórica, resultados, considerações
finais, referências bibliográficas e notas. As citações com mais de 3 linhas, deverão
aparecer em parágrafo recuado, com espaço simples e fonte 9, seguidas de parêntese
contendo o sobrenome do autor do referido texto em letras maiúsculas, ano de publicação
e página do texto citado; as com menos de 3 linhas devem ser incorporadas ao texto, entre
aspas. Os artigos devem ter no mínimo 2.500 e no máximo 25.000 palavras, e as resenhas,
no máximo 1.000 palavras. O resumo deve ter no máximo 250 palavras. As ilustrações
devem seguir o padrão geral do texto, sendo identificadas com título, legenda e referência.
As referências bibliográficas devem estar de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023).

O Corpo Editorial não se obriga a publicar, em qualquer momento, toda e qualquer colaboração que lhe for
remetida. Os textos que não estiverem de acordo com as Normas Editoriais serão devolvidos para que sejam feitas as
devidas alterações. Os trabalhos recusados serão devolvidos aos autores desde que requeridos.
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