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UM OLHAR SIGNIFICATIVO PARA A 

ALFABETIZAÇÃO 

Helena Clarice Stábile Sizenando 

 

Resumo 

Nesta pesquisa pode-se identificar a diferença e a 

relação entre alfabetização e letramento. Para 

Emília Ferreiro, a criança ao elaborar 

conhecimentos sobre a leitura e a escrita, formula 

hipóteses espontâneas a fim de apropriar-se do 

complexo sistema da língua escrita. Segundo 

Magda Soares, uma teoria coerente com a 

alfabetização exigiria considerar a cultura, a 

economia e a tecnologia da sociedade do sujeito a 

ser alfabetizado. Letramento é o estado ou condição 

que um indivíduo ou um grupo social passa a ter sob 

o impacto das mudanças ocorridas, ao se 

apropriarem da leitura e da escrita, atendendo às 

demandas sociais, englobando habilidades e 

conhecimentos individuais às práticas sociais, 

sendo impossível formular um único conceito de 

letramento adequado a todas as pessoas, contudo, 

é necessária uma definição geral de letramento, 

estabelecendo a diferença entre pessoas letradas e 

iletradas. Alfabetização e letramento são processos 

distintos, porém interdependentes e indissociáveis. 
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Palavras-Chave: Alfabetização nas séries iniciais; 

Letramento. 

Abstract 

In this research can identify the difference and the 

relationship between literacy and literacy. For Emilia 

Ferreiro, the child to elaborate knowledge about 

reading and writing, formula spontaneous chances 

to take ownership of the complex written language 

system. According to Magda Soares, a coherent 

theory to literacy would require considering culture, 

economics and technology of society the subject to 

be literate. Literacy is the state or condition that an 

individual or a social group is replaced under the 

impact of changes, by incorporating reading and 

writing, meeting social demands, encompassing 

individual skills and knowledge to social practices, 

making it impossible to formulate a unique concept 

of adequate literacy to all people, however, a general 

definition is necessary literacy, establishing the 

difference between literate and illiterate people. 

Literacy and literacy are distinct processes, but 

interdependent and inseparable. 

Keywords: Literacy in the early grades; Literacy. 

 

INTRODUÇÃO 

Saber ler e escrever é imprescindível para o 

indivíduo ser inserido na sociedade atual, mas de 

acordo com Magda Soares (1998), adquirir a leitura 
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e a escrita ou somente ser alfabetizado não basta, 

assim é necessário fazer o uso dessas linguagens e 

envolver-se  com as práticas sociais de escrita 

entendendo os significados das palavras em 

diferentes contextos. 

Um olhar histórico sobre a educação no Brasil 

revela uma trajetória de sucessivas mudanças 

conceituais e, consequentemente, metodológicas. 

Ao longo da história do ensino da língua escrita, até 

os anos 80, apresentou a alfabetização como 

objetivo principal, enfatizando a aprendizagem do 

sistema convencional da escrita. Ocorria a partir das 

unidades menores da língua, como os fonemas e as 

sílabas, em direção às unidades maiores: a palavra, 

a frase, o texto; porém havia uma alternância entre 

métodos sintéticos e métodos analíticos, e então a 

alfabetização, ao contrário, partia das unidades 

maiores que trazem o sentido: a palavra, a frase, o 

texto, para as unidades menores. 

Assim, pode-se dizer que até os anos 80 a 

alfabetização escolar no Brasil apresentava sempre 

a mesma característica, que a criança para aprender 

o sistema de escrita, dependeria de estímulos 

externos selecionados ou artificialmente construídos 

e o objetivo da alfabetização era o domínio desse 

sistema, considerado pré-requisito para que a 

criança desenvolvesse habilidades de uso da leitura 

e da escrita, isto é, primeiro, aprender a ler e a 

escrever, verbos, substantivos para depois atribuir 
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complementos e assim possibilitar a ler histórias, 

textos. 

A perspectiva psicogenética da 

aprendizagem da língua escrita, eliciada por Emília 

Ferreiro, trouxe uma significativa mudança de 

pressupostos e objetivos na área da alfabetização, 

modificou a concepção do processo de 

aprendizagem e relacionou aprendizagem do 

sistema de escrita com as práticas efetivas de leitura 

e de escrita. 

No Brasil, são altos os índices de pessoas 

que não são capazes de ler e escrever de maneira 

plena, sendo essas já alfabetizadas, porém não 

letradas, visto por suas dificuldades em executar 

tarefas simples como preencher um simples 

formulário. Em contrapartida, crianças ainda não 

alfabetizadas, fingem ler livros, colocam os dedos 

nas linhas com precisão e até contam histórias, 

sendo um exemplo de pessoas letradas. 

O trabalho com a linguagem escrita é 

imprescindível na formação do sujeito, na interação 

com o outro, na construção e ampliação de 

conhecimentos e no desenvolvimento cognitivo. A 

aprendizagem da língua escrita é importante para 

que os indivíduos possam ampliar suas 

possibilidades de inserção no mundo social e de 

participar nas diversas práticas da leitura e da 

escrita, atendendo às demandas sociais. 

Assim, o indivíduo deve ter todas as suas 
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experiências valorizadas e consideradas, adquirindo 

a alfabetização e o letramento: dois processos 

distintos, porém interligados, fundamentais no 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

sociais do indivíduo e, com isso, este aprende a 

compreender o mundo em sua volta, desenvolvendo 

a capacidade de refletir, criticar, tomar consciência 

de seus valores, dos seus direitos e deveres, 

podendo responder às demandas contemporâneas 

do mundo dinâmico, globalizado e suscetível a 

transformações rápidas. 

OBJETIVO 

Compreender a relação entre alfabetização e 

o letramento como processos interdependentes e 

indissociáveis e suas implicações na aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita. 

ALFABETIZAÇÃO 

A escola, durante séculos, entendeu a escrita 

como objeto exclusivo escolar, não a relacionando 

com as funções exteriores a ela, ou seja, ao 

cotidiano de seus alunos e nesse contexto, a 

alfabetização era vista como processo com inicio e 

fim em sala de aula e a aplicação pelo professor de 

um método correto era a garantia do controle do 

processo de alfabetização dos alunos. Havia uma 

grande variedade de métodos para se ensinar a ler 

e escrever, contudo, um grande número de crianças 

não aprendia, pois essas deviam reproduzir as letras 

conforme o traçado imposto respeitando 
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cuidadosamente a  ortografia, aprendendo por meio 

da repetição, memorização e mecanização. 

Proporcionalmente a quantidade de alunos 

com acesso à educação, aumentou também o 

número do fracasso escolar geralmente 

acompanhado pelo abandono dos estudos, mas o 

problema persistiu mesmo com as boas intenções 

dos educadores ao ministrarem suas aulas. Sem 

instrumentos para repensar a prática e os fracassos 

escolares, buscou-se a explicação do problema nos 

alunos como questões de saúde, psicológicas, ou 

mesmo de linguagem, analisados no contexto 

cultural do educando (em suas vivências 

socioculturais e em seu ambiente familiar), na 

formação inadequada do professor e a consequente 

incompetência profissional, na ineficiência do 

método escolhido, o material didático inadequado 

para as crianças não despertavam seus interesses 

e por fim no próprio código escrito da língua 

portuguesa em suas relações entre o sistema 

fonológico e o sistema ortográfico. 

Foi em função de encontrar uma explicação 

dos processos e das formas de como a criança 

compreende o ato de ler e escrever que a doutora 

pela Universidade de Genebra, orientanda e 

colaboradora de Jean Piaget, Emília Ferreiro, 

realizou pesquisas sobre alfabetização na Argentina 

(país onde nasceu) e no México. 

Com base em um trabalho experimental 
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realizado em Buenos Aires, durante os anos de 

1974, 1975 e 1976, Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

escreveram o livro Psicogênese da língua escrita, 

que não se trata de um método, mas sim uma 

abordagem psicológica de como a criança se 

apropria da língua escrita. 

Segundo Emília Ferreiro e Ana Teberosky, o 

conhecimento na criança é uma construção 

conceitual, contínua, iniciado muito antes de ir para 

a escola, no qual ela procura compreender a 

linguagem a sua volta, formulando hipóteses, 

buscando regularidades, criando assim sua própria 

gramática e ao tomar conhecimento da escrita, por 

meio de processos mentais, ela reinventa esses 

sistemas, buscando a compreensão da construção 

e de suas respectivas regras de produção e 

decodificação. 

De acordo com as autoras, a criança ao 

elaborar conhecimentos sobre a leitura e a escrita, 

elabora hipóteses espontâneas e provisórias até se 

apropriar do complexo sistema: a língua escrita. 

Essas hipóteses são formuladas pelos 

conhecimentos prévios, assimilações e 

generalizações, mas dependem das interações das 

crianças com as pessoas dentro de seu contexto 

social além dos materiais escritos circulados 

socialmente. 

A criança busca e descobre diversas 

maneiras de representar sua escrita. As estratégias 
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utilizadas por ela vão-se redesenhando de acordo 

com a transformação em que se operam tanto no 

seu aprendizado como no objeto em que se está 

aprendendo. 

Aprender ler e escrever leva a criança a lidar 

com as características da escrita, porém a 

alfabetização com experiências inovadoras pode ser 

de melhor qualidade, utilizando-se de fatores como: 

a compreensão na representação da linguagem do 

sistema alfabético da escrita; a produção de textos 

com a organização da língua escrita; a 

compreensão das funções sociais da escrita em 

múltiplos objetos sociais como jornais, revistas, 

livros, entre outros; o incentivo à curiosidade, 

permitindo aos alunos perderem o medo diante da 

língua escrita, e por fim, a compreensão dos 

diversos textos como os narrativos, os informativos, 

os jornalísticos, o recado, priorizando a leitura 

silenciosa, sendo estes processos paralelos entre si. 

A escrita não representa a fala, mas sim a 

língua e para a aquisição da língua oral não é 

negado acesso à informação linguística antes do 

indivíduo ser falante e nem é imposto uma 

sequência pré-determinada. A criança aprende a 

falar construindo e não fazendo repetição daquilo 

que lhe é imposto, ela aprende por meio de 

tentativas e há um processo de aprender as 

palavras, desaprender, defini-las e redefini-las, ou 

seja, há a organização, desestruturação e 
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reestruturação contínua. 

Na aprendizagem da língua escrita acontecia 

o contrário, seguia-se uma sequência pedagógica: 

as letras, as sílabas, as palavras ou frases, todas em 

certa ordem. A escola, logo nas primeiras tentativas 

da criança em escrever, a desqualificava, porque 

esta fazia garatujas, não permitindo aproximar-se da 

escrita por outro caminho, senão pelo método 

indicado pelo professor, sendo assim, os processos 

de construção eram proibidos e este impedimento 

inserido na proposta pedagógica, a obrigava a 

renunciar a compreensão, evitando o pensamento 

espontâneo, dificultando assim a aprendizagem e 

provocando sua desmotivação. 

Teberosky afirma que a aprendizagem da 

escrita não é uma tarefa simples para a criança, já 

que requer um processo complexo de construção, 

em que suas ideias nem sempre coincidem com as 

dos adultos. 

Segundo a teoria da psicogênese, na 

apropriação da complexidade do sistema alfabético, 

a criança passa por vários níveis estruturais da 

linguagem escrita: o pré- silábico, o silábico, o 

silábico-alfabético e o alfabético. 

PRÉ-SILÁBICO - Neste nível, a criança ainda 

não estabelece correspondência entre a linguagem 

falada e as diferentes formas de representação 

escrita. Ela faz várias tentativas de construir um 

sistema semelhante à escrita dos adultos 
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procurando registrar diferenças entre as palavras 

por meio das diferenças na quantidade, posição e 

variação das letras, como a elaboração da hipótese 

em que a escrita dos nomes é proporcional ao 

tamanho do objeto ou o ser ao qual ela está se 

referindo. 

SILÁBICO – A criança descobre a relação 

entre as representações escritas com a pauta 

sonora da palavra, levando-a a formular uma 

hipótese falsa, mas necessária: para escrever é 

preciso uma só letra para cada sílaba pronunciada. 

Quando a criança escreve uma letra qualquer não 

correspondente às letras corretas nas sílabas da 

palavra a ser escrita, ela está na hipótese sem valor 

sonoro e, posteriormente, com o desenvolvimento 

de sua consciência fonológica, mais o conhecimento 

das letras do alfabeto, a criança passa a escrever a 

letra correta (pode ser vogal como consoante) para 

cada sílaba da palavra a ser escrita, dessa forma, 

ela está na hipótese silábica com valor sonoro. 

SILÁBICO-ALFABÉTICO – Ocorrem 

contradições entre as ideias sobre a escrita já 

realizada pela criança e a escrita convencional, 

juntamente com as intervenções feitas pelo 

educador, gerará conflitos necessários e avanços 

significativos para a criança compreender o sistema 

alfabético, fazendo-a construir novos 

conhecimentos e formular novas hipóteses de 

escrita, passando a acrescentar letras em sua 
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escrita silábica, escrevendo às vezes uma única 

letra e às vezes duas letras corretas para cada 

sílaba. 

ALFABÉTICO – Durante este nível, a criança 

descobre que a sílaba não pode ser considerada 

como unidade e já conhece o valor sonoro 

convencional. Ela escreve pela correspondência 

letra/som e já sabe a escrita e sua representação, 

entretanto começará a pensar em questões 

conflitantes como a ortografia da escrita e na 

segmentação adequada das palavras do texto. 

Esses níveis são caracterizados por 

esquemas conceituais onde a criança realiza 

processos construtivos com parte da informação 

recebida e a introdução de algo subjetivo. 

As autoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky 

consideram a escrita como um objeto cultural com 

diversas funções, meios concretos de existência e 

uma linha regular e não como um produto escolar. 

Segundo Teberosky, na sala de aula todos 

podem ler e escrever, cada um ao seu nível e 

quando a discussão a respeito da representação 

escrita da linguagem se torna prática escolar, as 

crianças não alfabetizadas contribuem em sua 

própria alfabetização e nas de seus companheiros. 

De acordo com as autoras, alguns 

conhecimentos específicos sobre a linguagem 

somente são adquiridos por meio da interação com 
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outras pessoas. 

Ferreiro afirma existir criança que ao chegar 

à escola, já sabe que a escrita serve para escrever 

coisas inteligentes, divertidas ou importantes, pois 

começou a se alfabetizar muito antes, ao interagir 

com a língua escrita. Há outras crianças que 

necessitam da escola para apropriar-se da escrita. 

Quando a criança cresce em um meio letrado, 

ela está exposta a interações, observando sempre o 

mundo letrado, aprendendo a se comportar como 

leitor antes mesmo de sê-lo e aplicar precocemente 

as práticas sociais da escrita. 

Para Ferreiro, a aprendizagem da linguagem 

escrita não é somente aprender um código de 

transcrição, mas sim a construção de sistema de 

representação. O aprendizado do sistema de escrita 

alfabética não se reduz a memorização e fixação e 

nem a um processo de associação entre letras e 

sons, mas a absorção de um conhecimento 

desenvolvido socialmente. 

São considerados no processo de 

aprendizagem quem ensina (os professores) e 

quem aprende (as crianças), porém não é 

considerada a natureza do objeto de conhecimento 

dentro dessa aprendizagem, ou seja, o sistema de 

representação alfabética da linguagem (a escrita). 

Após esta constatação, Ferreiro aponta a maneira 

pela qual este objeto de conhecimento intervém no 

processo de aprendizagem se for utilizado os três 
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fatores acima citados. 

A escrita foi inventada como um processo 

histórico de um sistema de representação da 

linguagem e não como codificação. Para a criança 

se apropriar do conhecimento desse sistema, ela 

precisa aprender a língua escrita e como ocorre a 

associação entre a grafia e seu significado. 

Outro fator a ser considerado é a concepção 

das crianças a respeito do sistema de escrita. Ela 

realiza produções espontâneas na compreensão da 

natureza desta (garatujas) que necessitam ser 

interpretadas para depois então serem avaliadas, 

pautadas em uma base teórica. 

Quando a criança constrói alguma concepção 

explicando certos fenômenos ou objetos da 

realidade, não significa a compreensão de algo 

socialmente aceito como conhecimento, mas sim 

algo construído por ela. 

Ferreiro constatou em suas pesquisas que as 

crianças possuem hipóteses, ideias e teorias sobre 

a escrita, revelando sua evolução psicogenética. As 

primeiras escritas feitas pela criança são linhas 

onduladas ou quebradas, contínuas ou 

fragmentadas e geralmente aparecem elementos 

repetitivos e só pode ser considerada uma escrita se 

forem conhecidas suas condições de produção. 

Durante a elaboração de suas ideias a fim de 

realizar a escrita, a criança, primeiramente, 
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distingue o modo de representação icônico (os 

figurativos) do não icônico (os não figurativos). 

Depois, ela constroi formas de diferenciação nas 

propriedades de uma escrita e de sua posterior, para 

garantir a interpretação adequada, e assim, a 

criança descobre a relação existente entre o som e 

a grafia, entrando no período silábico até alcançar o 

alfabético. 

Diagnosticar o quanto os alunos já sabem 

antes de iniciar o processo de  alfabetização é um 

preceito básico discutido no livro Psicogênese da 

Língua Escrita. 

Aprender a ler essas palavras, diagnosticar e 

intervir nesse processo da construção da escrita 

requer uma atitude teórica bem definida e 

estruturada. 

Existem várias práticas pedagógicas, 

entretanto, nenhuma delas é neutra, por  isso são as 

práticas e não os métodos, as responsáveis pela 

aquisição do domínio da língua escrita ou em 

qualquer outro conhecimento, tornando necessário 

o apoio da reflexão epistemológica na reflexão 

psicopedagógica. 

De acordo com Emília Ferreiro, a 

alfabetização é um meio da criança se apropriar das 

funções sociais da escrita e nela esclarecer a 

diferença da capacidade de aprendizagem entre 

uma criança e outra pelo menor ou maior acesso a 

textos lidos e escritos desde seus primeiros anos de 
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vida, e não pelas diferenças de classes sociais. 

Segundo Magda Soares, a alfabetização é 

um processo complexo e nele encontra- se uma 

multiplicidade de perspectivas constituindo-se no 

resultado da conciliação de várias áreas de 

conhecimento como a psicologia, a linguística e a 

pedagogia, acarretando uma pluralidade de 

enfoques envolvendo alunos e professores em seus 

contextos culturais, os métodos, os materiais e os 

meios. Esses fatores necessitam estar articulados a 

uma teoria coerente, conciliando resultados apenas 

aparentemente incompatíveis, articulados a 

diferentes áreas do conhecimento e integrados em 

sua estrutura, estudos sobre cada um dos 

componentes do processo. 

A alfabetização significa levar o indivíduo à 

aquisição do código da língua escrita, ou seja, 

ensinar as habilidades de ler e escrever, e seu 

conceito está relacionado em torno do duplo 

significado que os verbos ler e escrever apresentam 

em nossa língua portuguesa: o indivíduo lê uma 

frase simples de forma mecânica, ou seja, tem a 

habilidade de codificar a língua oral em língua 

escrita, sabendo escrever, ou de decodificar a língua 

escrita em oral, sabendo ler. Desse modo, a 

alfabetização se converteria em apenas um 

processo de representação de fonemas em 

grafemas (saber escrever) e de grafemas em 

fonemas (saber ler), resultando em uma construção 
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por parte do alfabetizando em uma teoria sobre a 

relação entre sons e letras da língua. 

E, utilizando os mesmos verbos (ler e 

escrever) pode-se exemplificar: um indivíduo lê um 

livro de determinado autor e escreve algo sobre 

este, em que, com base na língua escrita, primeiro 

houve apreensão e compreensão de significados 

(ler) e posteriormente houve expressão de 

significados (escrever). A alfabetização, nessa 

expectativa, é um processo no qual o objetivo seria 

a apreensão e a compreensão do indivíduo cercado 

pelo mundo. 

“Sem dúvida, a alfabetização é um 

processo de representação de fonemas 

em grafemas, e vice-versa, mas é 

também um processo de 

compreensão/expressão de significados 

por meio do código escrito. Não se 

consideraria “alfabetizada” uma pessoa 

que fosse apenas capaz de decodificar 

símbolos visuais em símbolos sonoros 

“lendo”, por exemplo, sílabas ou palavras 

isoladas, como também não se 

consideraria “alfabetizada” uma pessoa 

incapaz de, por exemplo, usar 

adequadamente o sistema ortográfico de 

sua língua, ao expressar-se por escrito.” 

( SOARES, pg.16) 

De acordo com a autora, ambos os conceitos são 

parcialmente verdadeiros, pois em relação ao primeiro, 

não há escrita semelhante a fala, mesmo ocorrendo em 

situações formais, pois na língua escrita existem 

especificidades morfológica, sintática e semântica. No 

segundo conceito existem diferenças entre a 
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organização de compreensão e expressão 

representadas na língua escrita e as representadas na 

língua oral. 

Na língua oral, os significados são expressos por 

meios não verbais como os gestos e pelos aspectos 

prosódicos tais como o ritmo e a entonação aplicada, 

enquanto na língua escrita, há a necessidade da 

explicitação desses significados. 

Embora o conceito de alfabetização se 

desenvolva em torno do significado de ler e escrever 

existe o domínio da mecânica da língua escrita, a 

compreensão e expressão de significados, e há ainda 

que se considerar o processo individual voltado para o 

aspecto social. 

Magda Soares afirma que o conceito de 

alfabetização depende das características culturais, 

tecnológicas e econômicas de uma sociedade, variando 

de uma para a outra, formando um conjunto de 

habilidades caracterizadoras de um fenômeno com 

natureza complexa. 

Nesse sentido, uma teoria coerente com a 

alfabetização exigiria incluir a mecânica, a expressão e a 

compreensão tanto na língua escrita como na oral e 

ainda considerar a cultura, a economia e a tecnologia da 

sociedade no qual cerca o sujeito que será alfabetizado. 

LETRAMENTO 

Letramento segundo Magda Soares é uma palavra 

inserida no vocabulário da educação e das ciências 

linguísticas na segunda metade dos anos 80, designando o 

estado ou a condição do indivíduo ou um grupo social a 
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partir do impacto das mudanças ocorridas nos aspectos 

sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, 

linguísticos e econômicos por ter se apropriado da leitura e 

da escrita. 

Magda Soares afirma que o letramento apareceu há 

séculos atrás no ”Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa” de Caldas Aulete, porém com o significado de  

escrita: investigar soletrando – adquirir letras ou 

conhecimentos literários; significados esses bem diferentes 

aplicados à palavra atualmente. 

Quando surgem fatos e ideias, há a criação de 

palavras ou novos sentidos à palavras já existentes, como 

por exemplo a palavra letramento, nesse sentido, recentes 

estudos apontaram uma alteração em nosso contexto 

social. Já não basta a um sujeito somente saber ler e 

escrever, mas sim a habilidade e competência para 

compreender a leitura e saber fazer uso do ler e escrever 

respondendo às exigências da sociedade atual. Essa 

mudança nas práticas sociais em relação ao uso da leitura 

e da escrita constituiu em um fenômeno denominado 

letramento. 

O termo letramento é a versão da palavra inglesa 

“Literacy” para o português. Literacy vem do latim Littera e 

significa letra, enquanto o sufixo cy caracteriza condição, 

estado, fato de ser; portanto Literacy é o estado ou condição 

assumida pelo individuo que aprende ler e escrever, 

respondendo adequadamente às intensas demandas 

sociais, ou seja, de exercer a cidadania, ter acesso a bens 

culturais de sociedades letradas e dispor da tecnologia do 

ler e do escrever. 

De acordo com Magda Soares, letramento, com o 
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sentido atual, foi empregado pela primeira vez no livro de 

Mary Kato, de 1986 “No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística” da editora Ática e a autora considera a 

língua falada como consequência deste. 

Essa mesma autora considera que um sujeito pode 

ser analfabeto, ou seja, não saber ler e nem escrever, porém 

pode ser letrado. E, se este indivíduo vive em um ambiente 

com a leitura e a escrita presentes, ou ocorreram situações 

como: escutar a leitura de um jornal feita por alguém 

alfabetizado, receber cartas e pedir para outras pessoas 

lerem para ele ou então ditar cartas para um escriba, pode 

ser considerado “letrado”, porque este indivíduo não 

conhece o código da escrita alfabética, mas faz uso da 

escrita envolvendo-se em práticas sociais da leitura e da 

escrita. 

Do mesmo modo, a criança não alfabetizada, folheia 

livros fingindo lê-los, ouve histórias, brinca de escrever e ao 

seu redor existem materiais escritos no qual ela percebe seu 

uso e sua função, essa criança já está inserida no mundo 

do letramento, pois de certa forma já é “letrada”. 

De acordo com Magda Soares, um sujeito letrado 

passa a ter uma forma de pensar diferente de quando era 

iletrado. Há uma mudança em sua condição social e 

cultural, em seu lugar social, em sua inserção na cultura e 

até em sua forma de se relacionar com os outros, com seu 

contexto social e com os bens culturais. O indivíduo letrado 

sofre mudanças em sua maneira de falar, pois o convívio 

com a escrita traz alterações no uso da língua oral, nas 

estruturas linguísticas e em seu vocabulário. 

O letramento é o estado ou condição da pessoa que 

interage com diferentes gêneros e tipos de leitura e escrita 
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e consequentemente com as diferentes funções que a 

leitura e a escrita exercem em sua vida, ou seja, o sujeito se 

envolve em todas as práticas sociais de leitura e de escrita. 

Um sujeito pode ser alfabetizado, saber ler e 

escrever, mas nem sempre adquire competência para usar 

a leitura e a escrita, pois não se envolve nas práticas sociais 

como ler jornais, revistas e livros, não sabe preencher um 

requerimento ou encontrar informações em uma bula de 

remédio, não consegue redigir uma carta, entre outros. 

Existem vários tipos e níveis de letramento, 

empregados conforme as necessidades e as demandas do 

sujeito e de seu meio, além do contexto social e cultural, 

como por exemplo, o indivíduo pode ser capaz de escrever 

uma carta e não conseguir escrever uma argumentação 

defendendo um ponto de vista e quanto à leitura, pode 

conseguir ler um bilhete, mas não um romance. Assim, faz-

se necessário de condições para a efetivação do 

letramento. 

O nível de letramento tem relação com as suas 

condições sociais, culturais e econômicas, portanto é 

indispensável a escolarização real e efetiva da população 

aspirando não somente ler e escrever, mas obter condições 

para disponibilizar diversos materiais de leitura como livros, 

jornais e revistas, tornando assim o letramento uma 

necessidade e uma forma de lazer. 

Magda Soares afirma existir certa dificuldade em 

formular uma definição para o letramento, pois este novo 

fenômeno abrange vários conhecimentos, habilidades, 

capacidades, valores, usos e funções sociais, sendo, 

portanto, difícil chegar a uma única definição. Para se definir 

letramento, faz-se necessário considerar suas duas 
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dimensões: a dimensão individual e a dimensão social. 

Segundo a autora, analisando o letramento somente 

pela perspectiva da dimensão individual torna-se difícil 

definir seu significado, porque as habilidades individuais são 

extensas e diversificadas. A primeira dificuldade encontra-

se no fato de o letramento envolver dois processos 

diferentes: o ler e o escrever. 

Há diferenças entre as habilidades, os 

conhecimentos empregados na leitura e os empregados na 

escrita, e consequentemente, há diferenças em seus 

processos de aprendizagem, cada uma com suas 

peculiaridades específicas, mesmo sendo esses dois 

processos complementares entre si, identificáveis no 

indivíduo capaz de ler e não saber escrever, ou ao contrário, 

pode ler bem, mas escrever mal. O letramento concentra-se 

com maior frequência na leitura. 

Na dimensão individual do letramento, a leitura é um 

conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas no qual 

compreende: decodificar símbolos escritos, entender e 

compreender os seus significados, interpretar sequências 

de ideias, comparar a linguagem figurada e relações 

complexas, utilizar os conhecimentos prévios e as 

informações retiradas do texto para construir significados, 

refletir sobre a leitura a fim de tirar conclusões e assim poder 

julgar o conteúdo. As habilidades devem ser aplicadas 

diferenciadamente nos diversos gêneros escritos: livros 

didáticos, jornais, revistas, horário escolar, literaturas, sinais 

de trânsito, receita culinária, entre outros. 

A escrita, na perspectiva da dimensão individual do 

letramento, também é um conjunto de habilidades 

linguísticas e psicológicas, sendo diferentes daquelas 
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exigidas na leitura: transcrever a fala, a ortografia, o uso 

adequado da pontuação, a capacidade de selecionar as 

informações de um determinado assunto e saber as 

características do público desejado como leitor; decidir 

metas para a escrita e a melhor forma de desenvolvê-la; 

organizar ideias no texto escrito, estabelecendo relações 

entre elas, além de expressá-las  de forma adequada. 

Do mesmo modo que a leitura, a escrita deve ser 

aplicada diferenciadamente na produção de variados 

materiais escritos, englobando ações como escrever o 

próprio nome, um bilhete ou até defender uma tese de 

doutorado. 

O letramento surge no indivíduo de forma contínua 

indicando os diversos tipos e níveis de habilidades, 

capacidades e competências aplicados a diferentes tipos de 

materiais escritos, tornam a pessoa letrada, não sendo 

possível especificar em qual ponto separaria um sujeito 

letrado do iletrado, ou seja, quais as habilidades e as 

aptidões que um indivíduo deve ter e qual tipo de materiais 

escritos deve saber ler e escrever para identificar as 

características e fazer as distinções. 

Na dimensão social, letramento são as formas 

assumidas pelas práticas de leitura e escrita nos contextos 

sociais, às exigências e propostas de instituições sociais. 

Paulo Freire (1967) foi um dos primeiros a perceber 

o poder do letramento declarando-o com o poder de libertar 

ou de domesticar as pessoas (dependendo do contexto 

ideológico em que essas pessoas vivem), alertando para a 

sua natureza política e defendendo sua visão sobre o 

objetivo principal do letramento: ser o de promover a 

mudança social. 
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De acordo com Street (1984) as instituições sociais 

ditam as práticas para uma determinada sociedade e, 

letramento para o autor, são as formas dessas práticas de 

leitura e escrita dentro do contexto social. 

Lankshear (1987) afirma o letramento como ditado 

por grupos dominantes, reforçando e aprofundando as 

relações e as práticas, proporcionando vantagens ou 

desvantagens econômicas e sociais. Segundo o autor, ser 

letrado é estar à altura na realização de pequenas rotinas 

cotidianas e dos comportamentos básicos dos grupos 

dominantes da sociedade (p.64). O autor considera na 

aquisição do letramento, as pessoas conseguindo aumentar 

o controle sobre suas vidas, tornando-se capazes de lidar 

racionalmente com decisões, pois já sabem identificar, 

compreender e agir a fim de transformar as relações e as 

práticas sociais, mesmo onde o poder é desigualmente 

distribuído (p.74) 

KIirsch e Jungeblut (1990) definem o letramento 

como o uso da informação impressa e manuscrita 

funcionando na sociedade, com a finalidade de atingir seus 

próprios objetivos e de desenvolver seus conhecimentos e 

potencialidades. 

Magda Soares afirma ser os conceitos de letramento 

variáveis de acordo com as necessidades e condições 

sociais existentes em determinado tempo histórico e 

também do estágio de desenvolvimento em que elas se 

encontram. Dependendo do lugar social e de seu estilo de 

vida, o indivíduo enfrenta demandas sociais diferentes umas 

das outras ditando a natureza do comportamento letrado, 

como sexo, idade, etnia, entre outros, levando a diferentes 

práticas de letramento sendo determinadas por seus 

valores, afirmações e ideais. 
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Os conceitos variam também de um país 

desenvolvido para um país subdesenvolvido. Em países 

desenvolvidos, uma pessoa iletrada é a que tem 

dificuldades para ler e escrever, e nos países em 

desenvolvimento, pessoa iletrada não sabe ler e nem 

escrever, pois esse país pode ainda não ter provido 

educação fundamental para toda a população. 

De acordo com a autora, o conceito de letramento 

engloba um conjunto  de fatores partindo desde as 

habilidades e conhecimentos individuais até as práticas 

sociais, metas políticas e valores ideológicos, tornando 

impossível, formular um único conceito de letramento 

adequado a todas as pessoas, contudo, há a necessidade 

de uma definição geral de letramento comum, para se 

estabelecer a diferença entre pessoas letradas e  iletradas, 

além de determinar o nível de letramento no qual o indivíduo 

se encontra. E, com o tempo, o conceito de letramento pode 

sofrer alteração em um determinado país, pois se as 

condições sociais e econômicas da população mudar, 

automaticamente mudam também as expectativas em 

relação ao letramento deste. 

A perspectiva da alfabetização e do letramento 

assegura uma ação pedagógica coerente e adequada à 

contemporaneidade e possibilita ao aluno a apropriação do 

sistema linguístico e a plena condição de uso da língua nas 

práticas sociais de leitura e escrita e das diferentes 

linguagens produzidas culturalmente. 

A criança, ao ter contato com as diferentes 

linguagens e ao compreendê-las e utilizá-las, apropria-se 

dos recursos de textualidade que lhe permitem expressar-

se com maior clareza e criatividade. A mediação pelas 

diferentes linguagens possibilita o aprendizado de leituras 
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mais críticas e as mais variadas possibilidades de 

organização textual. 

É preciso considerar que cada texto que circula 

socialmente, tem suas especificidades e atende aos 

objetivos propostos para o uso a que se destina. Diferentes 

objetivos no uso da linguagem exigem diferentes textos e, 

cada qual, por sua vez, requer uma modalidade diferente de 

leitura. 

Letramento, portanto, é constituído por diferentes 

habilidades, competências cognitivas e metacognitivas, 

aplicadas a uma variedade de materiais de leitura e gêneros 

de escrita, sendo os usos da leitura e da escrita praticadas 

em diferentes contextos sociais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi realizado com base em pesquisas 

sobre especialistas em educação como Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky, no qual ambas publicaram o livro “A 

psicogênese da língua escrita” que revolucionou o ensino 

aprendizagem, mostrando a forma como a criança constroi 

o conhecimento do código da escrita, antes mesmo de sua 

inserção nas séries iniciais do ensino fundamental e durante 

todo o processo de alfabetização. 

Outra especialista estudada foi Magda Soares, cuja 

contribuição recai sobre o processo da alfabetização, 

enfocando bem o letramento, detalhando como ocorre a 

aprendizagem, envolvendo a perspectiva cultural e social do 

indivíduo, tornando-o capaz de refletir como um cidadão 

historicamente situado. As  contribuições  das  autoras  

citadas, associadas  aos  estudos  e  entrevistas às 

professoras   alfabetizadoras   durante   esse   curso   de   

especialização “Alfabetização e Letramento” demonstraram 
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haver uma divergência em relação à teoria e à prática, pois 

segundo as educadoras, existem casos em que a 

aprendizagem só ocorre com auxílio da cartilha na 

aprendizagem da língua escrita. Há também professores 

que trabalham em desacordo com o que dita a psicogênese 

da língua escrita. 

Outro aspecto importante a ser considerado é o 

acompanhamento sobre o processo de alfabetização por 

parte dos especialistas em educação e também a 

conscientização da importância sobre a formação 

continuada dos professores para que haja uma educação 

de forma concisa respeitando a individualidade de cada 

aluno, suas dificuldades, seus conhecimentos prévios, 

relacionando as práticas pedagógicas às teorias e a 

metodologia em uma perfeita harmonia em prol de uma 

aprendizagem de qualidade sobre a linguagem escrita. 
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ESTUDANDO O FRACASSO ESCOLAR 

Alzira da Silva 

 

 

 

Compreendendo o processo de ensino 

aprendizagem. 

O processo do desenvolvimento e crescimento 

do indivíduo não ocorre de maneira autônoma, 

aleatória ou determinada apenas por fatores internos. 

Todo o processo do desenvolvimento tem a 

característica de ser global, integrado e 

interdependente. A criança em seus primeiros meses 

de vida, quando ainda está pouco diferenciada nas 

diversas áreas de seu desenvolvimento, terá 

manifestações orgânicas e psicossomáticas diante de 

problemas enfrentados nas suas relações, sobretudo 

com a mãe e devido às suas condições de vida. 

A socialização é muito importante nessa fase 

da vida e muitas crianças brasileiras passam mais 

tempo em creches ou escolas do que na própria casa, 

assim, estas instituições têm grandes chances de 

serem responsáveis por possíveis problemas de 

desenvolvimento da criança. Segundo Erikson 

(1987), quando aprende novas habilidades e age no 

mundo que a rodeia, a criança tem um sentimento de 

domínio, porém, para que isso ocorra é preciso que 
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ela seja estimulada, caso contrário, se sentirá 

inferiorizada. Na idade escolar, o processo de 

alfabetização passa a ser a área de manifestação dos 

mesmos desvios que já existem, somados aos 

específicos deste processo, que podem vir a se 

manifestar de forma evidente na idade escolar, 

embora tenham ocorrido em estágios anteriores do 

seu desenvolvimento, em função da maior solicitação 

exigida dos processos psicomotores, intelectuais e 

afetivos nesta idade (CORTEZ; FARIA,2011). 

Segundo Novaes (1986), o sujeito quando 

ingressa na escola já teve experiências relacionadas 

a variadas situações e reagirá a esse novo ambiente 

conforme condicionamentos anteriores, sendo, 

portanto, frequente encontrarmos crianças que não 

conseguem adaptar-se, sem ter satisfatório 

rendimento nos estudos por estarem comprometidas 

por ansiedades e tensões psíquicas. Portanto, 

É inegável que o processo ensino-
aprendizagem é um processo 
construído sociointeracionalmente, 
entre ensinante-aprendente-meio, a 
fim de que todos os componentes 
possam desfrutar do processo 
cognitivo, que é o processo de 
aprendizagem (SOARES, 2006). 

O problema de aprendizagem é considerado 

como um sintoma que expressa algo e possui uma 

mensagem. Deste modo, o não aprender tem uma 

função tão importante quanto o aprender. “Distúrbio 

de Aprendizagem é um termo genérico que se refere 
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a um grupo heterogêneo de desordens, manifestadas 

por dificuldades na aquisição e no uso da audição, 

fala, escrita e raciocínio matemático‘‘ (TULESKI; 

EIDT, 2007). 

Pode ser que a raiz desses problemas de 

aprendizagem esteja relacionada ao modelo de 

relação vincular que cada criança estabelece e que 

foi desenvolvido e articulado nas suas primeiras 

relações com a mãe. De acordo com Weiten (2002), 

estas relações são estabelecidas desde o pré-natal, 

quando os bebês passam pelos estágios germinal, 

embrionário e fetal, ao contexto familiar no qual a 

criança está inserida. 

Outra situação pedagógica que deve ser 

levada em conta são os distúrbios reativos de 

aprendizagem, ou seja, aqueles que surgem durante 

crises situacionais: o nascimento de um irmão, a 

perda de um ente querido, separação dos pais, a 

troca de uma professora, a mudança de cidade, de 

escola, entre outras. 

Estas crises, motivadas por perdas 

significativas, frequentemente mobilizam ansiedades 

depressivas em muitas crianças e adolescentes e em 

outros casos, mobilizam um alto nível de ansiedade 

flutuante, que dificulta a adaptação a situações novas. 

Estas situações sugerem que o baixo rendimento 

pode ser consequência da depressão, em função da 

falta de interesse e motivação da criança em 

participar de atividades escolares, bem como sua 
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tendência para o sentimento de autodesvalorização 

(BRUMBACK; COLS. 1980). 

As problemáticas relatadas merecem atenção 

preventiva, visto que, articuladas de forma 

equivocada pela família, pela escola ou por 

profissionais da área de saúde mental, podem 

organizar-se em problemas processuais de 

aprendizagem, geradores do fracasso escolar. 

Entretanto, nem todos os educadores e pais 

estão conscientes destas características do 

desenvolvimento. Por exemplo, numa sociedade 

altamente competitiva e regida por um princípio de 

rendimento, as flutuações escolares da criança e do 

adolescente podem mobilizar em seus pais um alto 

nível de ansiedade de performance e, com isso, 

manejos educativos inadequados que, muitas vezes, 

dificultam a aprendizagem e mobilizam condutas 

regressivas. 

As relações humanas, embora complexas, são 

peças fundamentais na realização comportamental e 

profissional de um indivíduo. De acordo com Morales 

(2000), a maneira como se dá a relação 

professor/aluno pode incidir positivamente tanto no 

aprendizado (e não só das matérias que se leciona), 

como em sua própria satisfação pessoal e 

profissional, porque essa relação com os alunos deve 

ser considerada uma relação profissional. Sendo 

assim, a análise dos relacionamentos entre 

professor/aluno envolve interesses e intenções, 
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sendo esta interação o expoente das consequências, 

pois a educação é uma das fontes mais importantes 

do desenvolvimento comportamental e agregação de 

valores nos membros da espécie humana (CORTEZ; 

FARIA, 2011). O educador, no papel de mediador do 

processo ensino-aprendizagem, assim como 

protagonista na resolução e estudo das dificuldades 

de aprendizagem deve obter orientações específicas 

a fim de desenvolver um trabalho consciente e que 

viabilize o sucesso de todos os envolvidos no 

processo (SOARES, 2006). 

Deste modo, a interação estabelecida 

caracteriza-se pela seleção de conteúdos, 

organização, sistematização didática para facilitar o 

aprendizado dos alunos e exposição onde o professor 

demonstrará seus conteúdos. 

Contudo, este paradigma deve ser quebrado; 

não se pode limitar este estudo em relação ao 

comportamento do professor com resultados do 

aluno; devendo introduzir os processos construtivos 

como mediadores para superar as limitações do 

paradigma processo-produto (CORTEZ; 

FARIA,2011). 

Desta maneira, o aprender se torna mais 

interessante quando o aluno se sente competente 

pelas atitudes e métodos de motivação em sala de 

aula. O prazer pelo aprender não é uma atividade que 

surge espontaneamente nos alunos, pois, não é uma 

tarefa que cumprem com satisfação, sendo em alguns 
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casos encarada como obrigação. Para que isto possa 

ser melhor cultivado, o professor deve despertar a 

curiosidade dos alunos, acompanhando suas ações 

no desenvolver das atividades. A percepção que o 

aluno tem do professor não resulta exclusivamente de 

como ele atua, mas também de como o aluno entende 

que ele atua (FREIRE, 1996, p.109). O professor não 

deve preocupar- se somente com o conhecimento 

através da absorção de informações, mas também 

pelo processo de construção da cidadania do aluno. 

Todavia, para que isto ocorra, é preciso que o 

professor se conscientize de que seu papel é o de 

facilitador de aprendizagem, aberto às novas 

experiências, procurando compreender, numa 

relação empática, os sentimentos e os problemas de 

seus alunos e levando-os à autorrealização. 

Concretamente, não podemos pensar que a 

construção do conhecimento é entendida como 

individual. O conhecimento é produto da atividade e 

do conhecimento humano marcado social e 

culturalmente. O papel do professor consiste em agir 

como intermediário entre os conteúdos da 

aprendizagem e a atividade construtiva para 

assimilação. De acordo com Freire(1996), 

[...] o bom professor é o que 
consegue, enquanto fala, trazer o 
aluno até a intimidade do movimento 
do seu pensamento. Sua aula é 
assim um desafio e não uma cantiga 
de ninar. Seus alunos cansam, não 
dormem. Cansam porque 
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acompanham as idas e vindas de seu 
pensamento, surpreendem suas 
pausas, suas dúvidas, suas 
incertezas (FREIRE, 1996, p. 96). 

Embora seja importante que haja afetividade, 

confiança, empatia e respeito entre professores e 

alunos para que se desenvolva a leitura, a escrita, a 

reflexão, a aprendizagem e a pesquisa autônoma, em 

contrapartida os educadores não podem permitir que 

tais sentimentos interfiram no cumprimento ético de 

seu dever de professor. Dessa forma, situações 

diferenciadas adotadas com um determinado aluno 

(como melhorar a nota, para que ele não fique de 

recuperação), somente com base em fatores como 

amizade ou empatia, não deveriam fazer parte das 

atitudes de um ― formador de opiniões‖ (CORTEZ; 

FARIA, 2011). De acordo com Soares (2006), a 

escola é de fato espaço privilegiado para o bom 

desenvolvimento da aprendizagem, pois por meio 

dela o aluno pode ter um convívio direto com novas 

perspectivas de conhecimentos e diferentes contatos 

com sujeitos únicos (SOARES,2006). 

Sendo assim, segundo Cortez; Faria (2011), 

(...) a relação entre professor e aluno 
depende, fundamentalmente, do 
clima estabelecido pelo professor, da 
relação empática com seus alunos, 
de sua capacidade de ouvir, refletir e 
discutir o nível de compreensão dos 
alunos e da criação das pontes entre 
o seu conhecimento e o deles. Indica 
também, que o professor, educador 
da era industrial com raras exceções, 
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deve buscar educar para as 
mudanças, para a autonomia, para a 
liberdade possível numa abordagem 
global, trabalhando o lado positivo 
dos alunos e para a formação de um 
cidadão consciente de seus deveres 
e de suas responsabilidades sociais 
(CORTEZ; FARIA, 2011, p.06). 

O processo de aprendizagem é uma atividade 

interior que tem início, desenvolvimento e fim. É algo 

muito pessoal, mas que pode ser influenciado, com 

êxito, por pessoas habilitadas e por meio de estímulos 

e técnicas adequadas (CORTEZ; FARIA, 2011). 

Ainda segundo os autores, 

A aprendizagem é a modificação que 
ocorre na conduta mediante a 
experiência ou a prática. É um 
processo dinâmico, vivo, global, 
contínuo e individual. Exige como 
condição básica o amadurecimento do 
ser para a referida modificação. É um 
processo pessoal: depende do 
envolvimento de cada um, de seu 
esforço e de sua capacidade. 
Aprende-se aos poucos, e cada um 
dentro de seu ritmo próprio. A 
dificuldade de aprendizagem pode ter 
origem em problemas físicos, 
psíquicos e emocionais. O clima 
familiar, a falta de estímulo ou a 
inadaptação do aluno à escola, 
também influenciam no desempenho 
das crianças, podendo provocar 
desinteresse passageiro pelos 
estudos, trazendo prejuízos no 
rendimento escolar (CORTEZ; FARIA, 
2011, p. 07). 
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O meio ambiente da criança precisa ser 

adequado, e isso não significa somente espaço físico 

bem arejado, organizado, limpo e iluminado, mas 

também harmonia e serenidade dentro da escola e do 

lar. O ambiente escolar também exerce muita 

influência na aprendizagem. O tipo de sala de aula, a 

disposição das carteiras e a posição dos alunos são 

aspectos importantes. O material de trabalho 

colocado à disposição dos alunos também é 

importante (CORTEZ; FARIA, 2011). 

O professor/educador precisará do apoio dos 

outros profissionais envolvidos, a fim de diagnosticar 

as dificuldades de aprendizagem, pois somente 

conhecendo o ser humano em sua natureza própria, 

nas relações entre seus membros constitutivos e o 

mundo, é que se pode conseguir uma aproximação 

com a criança. 

O estudo das dificuldades de aprendizagem 

constitui-se num campo amplo e complexo, 

envolvendo determinantes sociais, culturais, 

pedagógicos, psicológicos e médicos. Dessa forma, 

se faz necessária uma visão global do problema de 

aprendizagem para melhor avaliar e compreender os 

vários fatores envolvidos, pois segundo Cortez; Faria 

(2011), existem crianças que apresentam inteligência 

normal e até superior, porém as atitudes emocionais 

conflitivas ou as tensões emocionais geradas pelos 

mais variados contextos da vida são suficientes para 

acarretar as dificuldades na aprendizagem. 
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Sabe-se que algumas crianças matriculadas 

na escola não possuem as condições básicas para a 

sua alfabetização, ou seja, têm problemas (de alguma 

ordem) que não as deixa acompanhar o ritmo da 

classe. Os alunos são diferentes em suas 

características e potencialidades. Por isso, a escola 

deve então se ajustar a eles para lhes proporcionar 

maior desempenho (CORTEZ; FARIA, 2011). 

Sobre o fracasso escolar: quem são os 

fracassados? 

Sabe-se que os índices de evasão e repetência 

escolar na realidade brasileira são significativos e 

mantêm-se os mesmos há décadas, deixando 

evidente a seletividade do nosso sistema 

educacional, que segrega grande parte das crianças 

do processo de escolarização. No Brasil, somente 

cerca de 27% das crianças que ingressam na primeira 

série terminam o primeiro grau (HELENE apud 

MACHADO, 1997). A história da Educação no Brasil 

registra a democratização do acesso à escola 

(traduzida no aumento do número de vagas) mas não 

da escolarização. Pode-se verificar essas 

informações em pesquisa recente divulgada pelo 

Ministério da Educação (INEP/MEC, 2000) cujos 

dados demonstram que, em língua portuguesa, 

somente 5% da amostra pode ser considerada de 

leitores competentes (com habilidades de leitura 

compatíveis com a série cursada e dominam alguns 

recursos linguísticos), e em matemática, apenas 7% 
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conseguem resolver problemas de forma coerente. 

Analisando esse panorama, pode-se 

questionar o grande número de avaliações 

psicoeducacionais que terminam por transferir um 

problema social de ensinagem (TULESKI; EIDT, 

2007) para o âmbito individual, de aprendizagem. 

Segundo Meira (2003), na maior parte dos casos, 

essas avaliações se restringem a diagnosticar o 

aluno. Assim, aceitam a queixa tida como real como 

se fosse um dado concreto, verdadeiro, centrada no 

indivíduo. É importante destacar que estas práticas 

incentivam a culpa da criança pelo não aprender, 

tornando - alvo fácil de rotulações do tipo “portadora 

de distúrbios de aprendizagem” (TULESKI; EIDT, 

2007). 

A aprendizagem é de suma importância 

segundo Leontiev (1978), pois é o processo de 

apropriação da experiência produzida pela 

humanidade através dos tempos que permite a cada 

homem a aquisição das capacidades e características 

humanas, assim como a criação de novas aptidões e 

funções psíquicas. Vygotsky (1999) aponta também, 

que as funções psicológicas superiores, a saber: 

memória, atenção, abstração, aquisição de 

instrumentos, fala e pensamento, poderão se 

desenvolver mediante a aquisição de conhecimentos 

transmitidos historicamente. Conhecimentos esses 

que para serem apropriados pela criança, precisam 

necessariamente da mediação dos indivíduos mais 
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desenvolvidos culturalmente. Isto é, o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

se dá na interação social e por intermédio do uso de 

signos (TULESKI; EIDT, 2007). 

Entende-se por signos instrumentos 

psicológicos, cuja função é a de atuar sobre o 

psiquismo humano, alterando-o. Tal modificação se 

dá conforme o signo mediatiza não só o pensamento, 

mas também a própria produção e reprodução da 

sociedade humana. A linguagem é considerada um 

dos signos mais importantes empregados para 

impulsionar o desenvolvimento psicológico, uma vez 

que é graças à generalização verbal que a criança 

torna-se detentora de um novo fator de 

desenvolvimento – a experiência humano-social – 

que se transforma no elemento fundamental da sua 

formação mental (LEONTIEV, 1978). 

De acordo com a Psicologia Histórico-Cultural, 

as funções psicológicas superiores existem de modo 

concreto na forma de atividade Inter psíquica nas 

relações sociais antes de assumirem a forma de 

atividade intrapsíquica. Diante do processo de 

internalização ocorre a transformação do conteúdo 

das relações sociais em funções psicológicas 

superiores, particularmente humanas. Dessa 

maneira, a Psicologia Histórico- Cultural assume que 

o fator biológico determina a base das reações inatas 

dos indivíduos e sobre esta base todo o sistema de 

reações adquiridas vai se constituir, sendo 



 

Alzira da Silva  

TransformarAção, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-114, out. 2020 

43 

determinado muito mais pela estrutura do meio 

cultural onde a criança cresce e se desenvolve 

(VYGOTSKY,2001). 

A educação escolar tem um papel muito 

importante no processo de transformação das 

funções psicológicas elementares em superiores, por 

meio do ensino dos conhecimentos científicos. 

Leontiev (1978) destaca a importância da aquisição 

da leitura, escrita, cálculo e dos fundamentos das 

ciências pela criança, na medida em que tais 

processos permitem a apropriação de uma ampla 

experiência humano-social. Sendo assim, 

entendemos que ao professor cabe a função de 

mediação entre o conhecimento que já existe e os 

alunos, sendo que os conteúdos trabalhados por ele 

no processo educativo criam, individualmente, nos 

educandos, novas estruturas mentais, decorrentes 

dos avanços qualitativos no desenvolvimento de cada 

criança. 

Corroborando com esse pensamento, Duarte 

(2000) defende que o conhecimento científico deve 

ser apropriado por todos os membros da sociedade. 

Quando a escola não favorece tal apropriação, 

colabora para a manutenção da ordem vigente, 

permitindo que o saber continue uma propriedade de 

uma determinada classe. 

Então, quanto mais se tornam complexas as 

relações sociais de produção, mais complexos ainda 

tornam-se os mecanismos ideológicos de 
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manutenção destas condições; uma vez que a escola, 

como demonstra Saviani (2003), é um espaço ora 

implícito, ora explícito para a luta de classes na 

sociedade capitalista. Nesta luta pode ser 

predominante uma prática educativa 

transformadora/revolucionária ou 

mantenedora/reacionária, que devem ser 

desveladas. 
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AS LEIS ABOLICIONISTAS COMO 

INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO SISTEMA 

ECONÔMICO BRASILEIRO. 

Eliane Salvina Lira 

 

“Senhor Deus dos desgraçados, 

Dizei-me vós, Senhor Deus 

Se é mentira... Se é verdade 

Tanto horror perante os céus”?! 

Castro Alves 

 

A história da humanidade sempre foi marcada 

por uma enorme dicotomia, dominantes e dominados, 

fosse: através da força, descendência, religião, 

cultura, poder aquisitivo, classe social, raça e astúcia 

o homem sempre subjugou seu próprio semelhante. 

A escravidão no mundo é um exemplo desta 

diferença. 

“Os dórios eram grupos guerreiros que 

iam ocupando cada vez mais espaços 

(Peloponeso, Creta), partilhavam a 

terra em lotes iguais e submetiam os 

povos conquistados à servidão”. 

(Funari, 2002, p.19) 

Na antiguidade mesmo antes da era cristã uma 

pessoa, podia tornar-se escravo por dívidas ou ainda 

na decorrência de guerras onde os vencidos ficavam 

na condição de escravo independente de cor, gênero 
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ou sexo, não havia distinção racial. E o escravo 

dependendo do reconhecimento de seu senhor podia 

até mesmo exercer uma função de confiança 

trabalhando junto a pessoas livres. 

“...Augusto e Tibério empregaram, 

aparentemente seus próprios 

escravos e libertos no serviço de sua 

vasta correspondência e na intrincada 

contabilidade, tanto de suas fortunas 

particulares como do dinheiro público 

com que lidavam”. (Jones, 1968, p. 66) 

A partir do século XVI a escravidão negra, que 

ocorreu em grande parte do Continente Americano foi 

distinta, marcada pela cor da pele. 

O escravo significava mercadoria, não era tido 

como ser humano e sim como sinônimo de mão de 

obra e ganhos fáceis, era comercializado em praça 

pública, muitas vezes junto a animais e outras 

mercadorias. No caso do Brasil o maior foco de 

comercialização de escravos se deu às margens dos 

portos. 

“O ato de comprar gente tinha suas 

manhas. Havia a prova do suor, por 

exemplo. O comprador passava o dedo 

no escravo exposto no mercado e lambia 

para ver se o suor era verdadeiro ou 

efeito de algum óleo para que a pele 

parecesse brilhante e viçosa. 

Examinava-se os dentes do escravo, 

apertava-se a barriga para verificar se 

ele não tinha dor, escutava-se o peito, 
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pedia-se para ele correr e pular etc”. 

(Toledo,1996, p.64) 

As negociações faziam parte do cotidiano da 

sociedade sendo aceito inclusive pelos religiosos, que 

além de lucrar com este comércio, também utilizavam 

a mão de obra escrava em suas entidades. 

“Os portugueses abandonaram a 

simples pirataria e construíram no 

continente africano, Fortalezas militares 

e depósitos de mercadorias humanas 

enquanto não chegava os navios. nelas 

eram controlados os 10% da coroa e os 

5% da ordem de cristo.” (Peregalli, 1988, 

p.34) 

O tráfico negreiro (negros trazidos ilegalmente 

da África para o Brasil) fez com que muitos 

prosperassem e acumulassem verdadeiras fortunas. 

Quando em 1850 foi promulgada a lei Eusébio de 

Queiros
 
que proibia o tráfico negreiro essas verdadeiras 

feiras humanas continuaram e o escravo que 

teoricamente não vinha mais da África sobe de preço, e 

os senhores de escravos e aqueles que viviam desse 

comércio passam a buscar outros meios de suprir as 

perdas causadas por essa medida, que embora não 

tenha sido cumprida por completo dificultou muito o 

tráfico, uma delas é a reprodução vegetativa dos 

escravos, e as mulheres que até então eram 

irrelevantes ganham uma certa preferência por parte 

dos senhores e desses comerciantes, pois, viam nelas 

uma forma de aumentar a quantidade de escravos, já 

que o comércio escravocrata interno era legal e esses 

não podiam mais ser trazidos da África. 
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“A princípio escravizavam os índios, 

mas estes logo se rebelavam e 

promoviam sangrentas guerrilhas 

contra os colonos. Ao mesmo tempo, 

os padres jesuítas que aqui haviam 

chegado com os primeiros 

colonizadores e trabalhavam 

ardorosamente pela catequese dos 

selvagens colocaram-se com denodo 

a favor dos índios e contra a sua 

escravização. No ano de 1537 o Papa 

Paulo III 3 publica uma Bula, 

declarando formalmente que os índios 

são homens livres e racionais (ou, em 

outras palavras, que os índios também 

são gente).....a natural rebeldia dos 

índios, a proteção que a estes davam 

os jesuítas e a intervenção do Papa os 

colonizadores passaram a importar 

escravos negros, provenientes da 

África” . (Fontoura, 1991, p.289). 

Embora os africanos se adaptassem melhor 

que os nativos ao trabalho agrícola, devido a estarem 

acostumados a lidar com a terra no seu país de 

origem e lá alguns até já viverem em regime de 

escravidão, esse não era o único motivo pelo qual se 

preferia os africanos, se lucrava muito com esse 

comércio. 

Ficava mais barato trazer os negros da costa 

da África do que dominar os indígenas, esses, de um 

continente muito pobre não dispunham de armas nem 

de organização para se defender o que facilitava a 

sua captura. 



 

Eliane Salvina Lira 

TransformarAção, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-114, out. 2020 

54 

Quando era trazido para o Brasil o tempo de 

vida de um escravo, variava entre sete e dez anos, 

devido aos maus tratos e a exploração sem limites a 

que era submetido, outro fato que levava a morte era 

o chamado “banzo”, nostalgia mortal dos negros que 

eram escravizados e exilados de suas terras. 

O senhor tinha total direito sobre seus cativos 

pois lhe era assegurado por lei e pela igreja que em 

sua doutrina pregava a submissão dos escravos aos 

seus senhores para alcançar o reino do céu. Entre os 

mandamentos da lei de Deus registra-se amar o 

próximo como a ti mesmo. Então a indagação fica no 

porque essa mesma sociedade católica temente a 

Deus escraviza seu próximo. A resposta só pode 

estar na ideologia pregada na época: o branco como 

ser superior e o negro (escravo) como um ser inferior 

e principalmente, sem alma. 

Os escravos eram responsáveis por todos os 

serviços das plantações desde a derrubada das matas 

até a colheita e o preparo para a venda. Tendo ainda 

após uma jornada na lavoura dedicar-se às tarefas 

domésticas nas dependências da casa grande. Eram 

também responsáveis pela abertura dos caminhos que 

ligavam os engenhos aos portos, pelo transporte das 

mercadorias destinadas à exportação, pela construção 

da casa grande (moradia do senhor e sua família), como 

a da capela que normalmente havia em grandes 

propriedades, as instalações da moenda, dos depósitos 

e até a da própria senzala (moradia dos escravos), tudo 

era feito pelo trabalho cativo. Algumas escravas após 
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darem a luz eram destinadas à amamentação e criação 

do filho do senhor, como era o caso das chamadas 

mães-pretas. 

”Da escrava ou sinhama que nos 

embalou. Que nos deu de mamar. Que 

nos deu de comer, ela própria 

amolengando na mão o bolão de 

comida...” (Freire,2004, p.367) 

Algumas ganhavam prestígio e mesmo depois 

do período de aleitamento permaneciam nas 

dependências da casa grande, cuidando dos filhos 

dos senhores por gerações seguidas. 

Os escravos viviam em condições subumana 

nas senzalas, que servia de lugar de sono e repouso, 

sua alimentação, a mais racionada possível: 

compunha-se de feijão e farinha de mandioca. 

Embora a vigilância fosse permanente alguns 

escravos não conseguiam sujeitar-se a tal situação e 

fugiam, sendo logo aprisionados pelos capitães-do-

mato. As fugas e desobediências eram reprimidas 

com castigos das formas mais diversas e brutais, indo 

da palmatória às chicotadas, que deixavam as costas 

e nádegas em carne viva, colocando-se nos 

ferimentos sal para que a dor se prolongasse por dias, 

e o castigo jamais fosse esquecido. Além desses 

castigos havia outros, ainda mais rigorosos, em que 

se utilizavam aparelhos de tortura como marcar o 

escravo à semelhança do que fazia com o gado, ao 

sair da África, ele recebia a marca de uma cruz no 
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peito, feita por ferro quente para indicar sua condição 

de novo cristão, chegando ao Brasil, recebiam ainda 

a marca do senhor, enquanto no corpo dos negros 

fujões costumava-se imprimir uma outra indicação, 

um F sinônimo de que o negro fugiu e foi capturado, 

isso quando o senhor tinha a intenção de continuar 

com o escravo. Quando não, era vendido 

imediatamente, em geral para uma outra província, 

sem a marca de fujão pois essa marcar diminuía seu 

preço, dessa forma impondo um outro castigo, pois o 

tirava do convívio familiar e de amigos. Todos esses 

castigos tinham o intuito de reprimir, amedrontar, 

inibindo as fugas. Contudo, existia uma grande 

preocupação na preservação da vida do escravo, pois 

este no caso de morte representaria prejuízos 

financeiros. 

“O feitor só não matava os escravos 

porque com isso perderia sua mão de 

obra, seus trabalhadores gratuitos.” 

(Fontoura, 1991,p. 290) 

Diversas leis foram promulgadas durante este 

período. Qual a finalidade dessas leis? A quem elas 

realmente beneficiaram? 

A constituição de 1824, outorgada pelo 

Imperador, afirma a igualdade de todos os cidadãos 

brasileiros perante a lei. No entanto em nome do 

direito à propriedade, a escravidão foi mantida 

legalmente no país, reafirmando a condição do negro 

como mercadoria. Sua finalidade real, portanto, foi 
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conservar o regime monárquico, beneficiando apenas 

a classe dominante. 

De acordo com a lei, a criança nascida de 

mães escravas a partir desta data, previa indenização 

aos senhores pela criação delas até os oito anos. 

Essa indenização podia ser paga em serviços das 

próprias crianças prestados até os 21 anos, ou em 

dinheiro, pelo estado. Além da liberdade do ventre, a 

lei reconhecia o direito do escravo ao pecúlio próprio 

e à compra de sua liberdade através de preço 

arbitrado pela justiça e instituía uma matrícula geral, 

documento legal atestava a condição livre ou cativa 

de uma pessoa ou seja um cidadão de cor podia ser 

confundido com um escravo e sujeito a práticas 

ilegais de escravização, a matrícula também serviria 

de base para o pagamento das indenizações. Na 

prática, o fundo libertou poucos e a maioria dos 

senhores optou por usufruir os serviços das crianças 

nascidas juridicamente livres até os 21 anos. Essa lei 

foi considerada como uma conquista dos 

abolicionistas em destaque: 

• José do Patrocínio 

• Luis Gama 

• Joaquim Nabuco 

• Rui Barbosa 

• Ubaldino do Amaral Fontoura 

• André Rebouças 

Contudo, enganaram-se os escravistas e que 

se beneficiaram, conseguiram deter o ímpeto da 
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campanha abolicionista e colheram do império a 

necessidade de indeniza-los, criando uma espécie de 

clima obrigatório caso viesse à abolição. O que 

acabou acontecendo mesmo antes destes chegarem 

a idade de 21 anos. 

A lei dos sexagenários ou Lei Saraiva 

Cotegipe, aprovada em 28 de setembro de 1885, 

previa indenização de cinco anos de trabalho para 

libertar escravos, com a idade de sessenta anos ou 

mais. 

Outra que também não surtiu efeito, na 

verdade os que foram libertos foram apenas aqueles 

que não tinham condições de trabalhar e que estavam 

doentes, causando assim prejuízos para os seus 

senhores, pois teriam que sustenta-los, até o fim da 

vida, mas ficaram isentos desta obrigação com a lei 

de libertação. 

A escravidão no Brasil teve início por volta de 

1532 e foi abolida em 1888, pela Princesa Isabel com 

a lei Áurea: Lei nº 3.353, de 13 de Maio de 1888. 

“Art. 1º - É declarada extinta desde a 

data desta Lei a escravidão no Brasil”. 

“Art. 2º - Revogam-se as disposições 

em contrário.” 

O caráter humanitário, que sempre foi dado 

pela história a respeito da libertação dos escravos no 

Brasil (Lei Áurea). É desmistificado quando se 

pesquisa mais a fundo o período em questão e se 
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depara com situações como o preço que tinha 

alcançado um escravo, constantes fugas, pressão da 

Inglaterra, pressão de setores internos e de toda 

sociedade, fez com que a abolição viesse a 

acontecer. No entanto, ao serem libertos os escravos 

foram jogados a sua própria sorte, não sendo 

amparados por nenhum órgão seja governamental ou 

civil, foram deixados órfãos dos direitos mais simples 

de sobrevivência. Assim como as leis anteriores à da 

abolição que demonstraram muito mais favorecer os 

senhores do que os próprios escravos, no sentido de 

preparação para uma possível liberdade, garantindo 

gordas indenizações do governo para a libertação de 

um bebe filho de escravo ou de um velho, também a 

Lei Áurea não lhes garantiu nada. 

Esquecendo esse detalhe os negros mesmos 

sem ter sido amparados comemoraram com festejos 

em ruas e praças a sua libertação e a Princesa Isabel 

por ter assinado a lei Áurea entrou para a história na 

visão positivista como a salvadora dos negros, lhe 

sendo atribuído o título de “Redentora”. 

“Com toda a evidência, a abolição não 

foi um “negócio de brancos”. Constitui 

conquista revolucionária da luta 

autônoma dos escravos conjugada a 

militância do abolicionismo urbano-

popular”. (Gorender,1991,p.182) 

O que ocorreu é que quando a lei foi assinada 

não havia mais como se manter esse regime, uma vez 

que os próprios proprietários já desejavam que fosse 
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abolida para com isso receberem em suas 

propriedades os imigrantes. 

A questão da abolição não era unânime nem 

mesmo entre os fazendeiros que até então viviam 

economicamente do trabalho escravo, muitos não 

tinham percebido que ter escravo significava um 

custo alto que necessitava ser investido antes de 

obter lucro, diferente da mão de obra assalariada que 

primeiro se trabalhava e só depois e que se recebia, 

portanto, não era necessário o investimento, e em 

termos de produção rendia muito mais. Essa questão 

está tão ligada economicamente que a província do 

Ceará por não ser tão dependente da mão de obra 

escrava devido a sua agricultura ser mais escassa foi 

a primeira a abolir a escravidão já em 1884 não se 

tinha mais escravos nesta província. E nos anos finais 

serviu até de refúgio para escravos que saiam de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas gerais onde se 

concentrava a maior resistência ao término da 

escravidão. 

As províncias de São Paulo, Rio de janeiro e 

minas Gerais com a agricultura cafeeira em pleno 

auge, eram contrárias a abolição entendendo que, 

com isso, ficariam desprovidos do seu braço de 

sustentação e entrariam em ruínas. Os que não 

tiveram a visão esclarecedora que estava na hora de 

se fazer algo e que não era mais possível se manter 

esse regime arcaico onde o Brasil era o último país, 
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que ainda mantinha escravos, não teve outro fim se 

não a ruína. 

As leis relacionadas à escravidão na América 

Latina sempre beneficiaram a economia, mesmo 

quando se tinha uma conotação de favorável ao 

escravo. Desde o início quando o tráfico negreiro se 

intensificou (África – América Latina), houve a 

necessidade de se formular leis que amparassem tal 

comércio e seus agentes. 

Durante muito tempo países da América Latina 

como o Brasil, Haiti e outros, sustentaram grande 

parte da Europa, fortaleceu a nova classe em 

ascensão, chamada burguesia que se viu 

independente economicamente de seus monarcas e 

imperadores fato que chegou a influenciar até mesmo 

a revolução francesa. A abolição ocorreu, isso é um 

fato que está nos manuais escolares desde sua 

elaboração o que é recente, é a nova abordagem que 

essa lei vem tendo por parte de historiadores que 

buscam uma outra versão dos acontecimentos e 

trazendo para a história o conhecimento da lutas dos 

negros, como sua organização em quilombos, que até 

hoje seus descendentes vivem em regiões distantes 

e só recentemente estão sendo reconhecidos como 

donos das terras que ocupam. 
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O Brasil foi o último país a abolir a escravidão como se 

pode observar no mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://atlas.fgv.br/sites/atlas.fgv.br/files/styles/large/publi

c/05-07-cfull.png?itok=cy_QnyrK (acesso em 02/05/2019) 

Esperamos que não seja o último a reconhecer 

os direitos desses descendentes e reparar os erros 

cometidos com essa parcela da sociedade que tanto 

colaborou com seu trabalho para a riqueza do país. 
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA 

INFANTIL 

Juliana Castilho de Mendonça Ribeiro 

BREVE HISTÓRICO SOBRE A LITERATURA 

INFANTIL 

 

Por séculos a criança foi vista como um adulto em 

miniatura. Conforme Cademartori (1986, p. 38-39) “a 

criança, na época, era concebida como um adulto em 

potencial, cujo acesso ao estágio dos mais velhos só se 

realizaria através de um longo período de maturação”.  

Até o século XVII, a criança não era percebida 

como um ser socialmente diferente dos adultos, 

compartilhavam os mesmos tipos de roupa, os mesmos 

ambientes e o mesmo trabalho. 

Sendo assim, não era necessário haver uma 

literatura própria para as crianças. 

O processo de inserção de novos conceitos 

acerca da criança só pôde ser observado tempos 

depois, como será descrito a seguir. 
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Somente a partir do século XVIII começou-se a 

compreender a infância, de forma a entender que a 

criança possui características próprias e que precisa ser 

preparada para a vida adulta. 

A criança, a partir desse momento, passa a ser 

vista como um ser inocente e dependente do adulto, 

uma vez que não possuía experiência com as questões 

do mundo real. 

As primeiras obras voltadas ao mundo das 

crianças surgem com a função de educar moralmente as 

crianças, sendo assim, as histórias possuíam uma 

demarcação bem clara entre o bem e o mal. 

Assim, Cunha nos demonstra que: 

 

A história da literatura infantil tem 
relativamente poucos capítulos. Começa a 
delinear-se no início do século XVIII, 
quando a criança pelo que deveria passa a 
ser considerada um ser diferente do adulto, 
com necessidades e características 
próprias, pelo que deveria distanciar-se da 
vida dos mais velhos e receber uma 
educação especial, que a preparasse para 
a vida adulta. (CUNHA,1999, p. 22) 
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Estudiosos da época viram, então, a necessidade 

de reorganizar a escola e estudar mais profundamente 

a infância. Dessa forma, a pedagogia volta-se para a 

criança e o estudo de suas características e 

necessidades. Uma dessas vertentes de estudo é a que 

busca analisar a literatura, chegando à conclusão que a 

criança necessita de obras específicas para a sua idade. 

Assim a pedagogia alia-se a literatura para construir uma 

literatura propriamente infantil. 

A literatura infantil é fruto das transformações 

sociais ocorridas na Europa que buscavam consolidar 

uma nova concepção de criança. No entanto essa 

literatura tem como base as adaptações de contos 

populares cujo maior e expoente é Charles Perrault, 

considerado o pai da literatura infantil, que deu inicio a 

essas adaptações visando o público infantil.  

Dessa forma, vemos em Zilberman que:  

 
A concepção de uma faixa etária 
diferenciada, com interesses próprios e 
necessitando de uma formação específica 
só acontece em meio à Idade Moderna. 
Esta mudança se deveu a outro 
acontecimento da época: a emergência de 
uma nova noção de família, centrada não 
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mais em amplas relações de parentesco, 
mas num núcleo unicelular, preocupado em 
manter sua privacidade (impedindo a 
intervenção dos parentes em seus 
negócios internos) e estimular o afeto entre 
seus membros. (ZILBERMAN, 1985, p.13). 

 

No Brasil, a literatura infantil começa a circular por 

volta de 1908 com a publicação das adaptações de 

Alberto Figueiredo Pimentel. Essas adaptações que 

ficaram conhecidas pela introdução dos contos 

europeus no Brasil. As obras desse autor são 

conhecidas como Contos da carochinha, Histórias da 

avozinha, Histórias da baratinha, nas quais aparecem 

traduções de autores como Perrault, irmãos Grimm e de 

Andersen.  

A produção de literatura propriamente brasileira 

ocorreu com Monteiro Lobato, por volta de 1920 com a 

obra ‘A Menina do Narizinho Arrebitado’.  

Em Cadermatori vemos que:  

 
Monteiro Lobato cria, entre nós, uma 
estética da literatura infantil, sua obra 
constituindo-se no grande padrão do texto 
literário destinado à criança. Sua obra 
estimula o leitor a ver a realidade através 
de conceitos próprios. Apresenta uma 
interpretação da realidade nacional nos 
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seus aspectos social, político, econômico, 
cultural, mas deixa, sempre, espaço para a 
interlocução com o destinatário. 
(CADEMARTORI, 1986, p. 51). 

 

As principais e mais conhecidas são obras de 

Monteiro Lobato são: A Menina do Narizinho Arrebitado, 

Reinações de Narizinho, Fábulas de Narizinho, Emília 

no País da Gramática, Memórias de Emília, Jeca 

Tatuzinho, entre tantas outras. 

Os principais autores e obras do inicio da 

literatura infantil são: 

• Perrault, e suas principais obras são:  

 
➢ Chapeuzinho Vermelho 

➢ A Bela Adormecida 

➢ O Barba Azul 

➢ O Gato de Botas 

➢ Pequeno Polegar”, etc. 

 

• Irmãos Grimm, com as obras: 

➢ A Gata Borralheira 
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➢ Branca de Neve 

➢ Os Músicos de Bremen 

➢ João e Maria”, etc 

 
Andersen, com: 
➢ O Patinho Feio 

 

• Charles Dickens: 

➢ Oliver Twist 

➢ David Copperfield 

 

• La Fontaine:  

➢ O Lobo e o Cordeiro 

 

• Esopo:  

➢ A Lebre e a Tartaruga 

➢ O Lobo e a Cegonha 

➢ O Leão Apaixonado 

 

• Figueiredo Pimentel: 
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➢ Contos da Carochinha 

 

• Monteiro Lobato 

➢ Ideias do Jeca Tatu 

➢ Negrinha 

➢ Reinações de Narizinho 

➢ Sítio do Pica-pau Amarelo 

➢ O Minotauro. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DA LITERATURA INFANTIL 

 

As primeiras produções literárias voltadas para as 

crianças eram destinadas a prática pedagógica e 

consumidas prioritariamente nas escolas. No entanto, as 

produções contemporâneas passaram a priorizar o 

universo e a perspectiva infantil, ou seja, ao invés de 

conhecimentos escolares cujas informações passadas 

são de caráter utilitário e moral, a literatura infantil tem 
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explorado e valorizado a qualidade literária e o lúdico 

que ligam a linguagem imagética à linguagem textual.  

As produções literárias buscam se ajustar as 

características de cada faixa etária infantil, buscando 

facilitar a escolha de livros adequados a cada idade.  

Crianças até os 2 anos se identificam com livros 

que possuam figuras grandes e cores vibrantes; que 

sejam de plástico ou tecido lavável com tamanho 

adequado ao manuseio do bebê. Os livros devem 

possuir materiais estimulantes aos sentidos, as histórias 

devem ser simples, curtas e possuírem figuras 

explicativas. Textos com rimas são altamente atrativos 

para as crianças nessa faixa etária. 

Crianças de 3 a 5 anos se atraem por livros com 

ilustrações coloridas e claras com enredos simples e 

divertidos. Histórias dinâmicas e rápidas que favoreçam 

a leitura de uma só vez são as mais adequadas, além 

disso, textos com rimas e repetições e que tragam 

conceitualizações de letras números, cores e formas, 

personagens centrais infantis e animais são 

extremamente agradáveis aos pequenos nessa fase. 
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Crianças de 6 a 11 anos buscam livros com textos 

claros e fáceis de ler, que possuam páginas coloridas e 

ilustrações atraentes além de fotos que deem significado 

ao próprio texto. O assunto dos livros precisa ser do 

interesse da criança e podem ser divididos em capítulos 

que possam ser lidos em várias sessões. 

Crianças a partir dos 12 anos procuram assuntos 

de interesse próprio, como por exemplo, romances que 

ilustrem as mudanças pelas quais estão passando 

(entrando na pré-adolescência). Além disso, livros que 

tragam curiosidades, biografias, mitologia e ficção são 

bastante atrativos para essa faixa etária.  

Como é possível verificar acima, não é fácil 

escolher um livro infantil. O professor deve estar atento 

a: 

• Preferência das crianças; 

• Indicativo de idade trazido pelo próprio livro; 

• Livros que fizeram parte do imaginário das 

crianças, como contos de fadas, por exemplo; 
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• Ilustrações, textos com rimas e linguagem 

atrativa para cada faixa etária; 

• Quantidade e tipo de páginas para manuseio 

específico dos menores. 

Ao se ater a essas especificidades da literatura 

infantil o professor cria um ambiente leitor propicio ao 

desenvolvimento de leitores proficientes, capazes de 

fazerem suas próprias escolhas futuramente. 
 

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL 

 

Ao entrar em contato com a literatura infantil a 

criança desenvolve a compreensão de si e do outro, por 

isso é grande a importância de se oferecer livros desde 

tenra idade. Dessa forma a criança tem a oportunidade 

de desenvolver sua criatividade e percepção do mundo. 

De acordo com Bettelheim: 

[...] enquanto diverte a criança, o conto de 
fadas a esclarece sobre si mesma, e 
favorece o desenvolvimento de sua 
personalidade. Oferece significado em 
tantos níveis diferentes, e enriquece a 
existência da criança de tantos modos que 
nenhum livro pode fazer justiça à multidão 
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e diversidade de contribuições que esses 
contos dão à vida da criança 
(BETTELHEIM, 1996, p.20). 
 

 

Para Aguiar & Bordini a importância da literatura 

infantil se dá, pois: 

 
[...] a obra literária pode ser entendida como 
uma tomada de consciência do mundo 
concreto que se caracteriza pelo sentido 
humano dado a esse mundo pelo autor. 
Assim, não é um mero reflexo na mente, 
que se traduz em palavras, mas o resultado 
de uma interação ao mesmo tempo 
receptiva e criadora. Essa interação se 
processa através da mediação da 
linguagem verbal, escrita ou falada [...] 
(AGUIAR & BORDINI, 1993, p.14). 

   

Cademartori confirma essa importância 

afirmando que:  

 
[...] a literatura infantil se configura não só 
como instrumento de formação conceitual, 
mas também de emancipação da 
manipulação da sociedade. Se a 
dependência infantil e a ausência de um 
padrão inato de comportamento são 
questões que se interpenetram, 
configurando a posição da criança na 
relação com o adulto, a literatura surge 
como um meio de superação da 
dependência e da carência por possibilitar 
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a reformulação de conceitos e a autonomia 
do pensamento. (CADEMARTORI, 1994, 
p.23)  

  

 

O contato com a literatura proporciona variadas 

possibilidades de aprendizagem, além da ligação entre 

ler e escrever a criança entra em contato com a estrutura 

da língua, se apropriando das características linguísticas 

dos falantes. Dessa forma, a diversidade de leitura 

favorecerá a formação de leitores e escritores 

proficientes, capazes de interagir com a variada gama 

de gêneros textuais que circulam em nossa sociedade.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN): 

 

[...] a prática de leitura tem como finalidade 
a formação de leitores competentes 
continuamente a formação de escritores, 
isto é, a produção de textos eficazes com 
origem na prática de leitura, espaço de 
construção da intertextualidade [..] (PCN, 
1997, p. 40). 
 
 

Além de favorecer a leitura e a escrita, a literatura 

promove o contato da criança com questões sociais e 
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humanas que permeiam o meio na qual está inserida, 

pois desenvolve sentimentos, afetos, temores, desejos 

e vivências, levando também a criança a desenvolver 

valores éticos, morais, além de possibilitar a 

compreensão da sociedade e do mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

A necessidade de se formar leitores proficientes 

tem aumentado cada vez mais em nosso país, que ainda 

sofre com a grande quantidade de crianças e jovens que 

saem da escola sem conseguir ler adequadamente.  

Pensando numa forma de estimular cada vez 

mais a leitura e consequentemente desenvolver as 

habilidades de escrita é importante fazer a análise da 

importância da literatura infantil nas escolas. 

O maior problema enfrentado nas escolas é em 

relação ao estímulo à leitura e ao longo do trabalho 

apresentaremos características de livros infantis e 

algumas situações de incentivo à leitura. 

O estímulo tem sido um problema para as escolas 

em geral, pois, atualmente, as crianças não são 
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convidadas a ler em outros ambientes fora do contexto 

escolar, delegando-se à escola, o papel também de 

apresentar a literatura infantil às crianças e levá-las a 

apreciarem e pegarem o gosto pela leitura apenas nos 

bancos escolares. 
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TEMPO DE EMANCIPAÇÃO FEMININA 

Elaine Solange Santana de Souza 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Cada vez mais a mulher vem adquirindo seu espaço 

na sociedade brasileira e ao redor do mundo.  A mulher do 

século XIX é marcadamente diferente das “amélias” dos 

séculos passados. Isso se dá devido aos árduos anos de 

luta e conquistas. 

Este estudo a respeito da trajetória da mulher, 

intitulado “Tempo de emancipação feminina” tem como 

objetivos fazer um levantamento histórico e bibliográfico da 

trajetória de lutas e conquistas da Mulher na sociedade 

brasileira e no mundo, sobretudo em relação ao trabalho e 

à violência, o que se justifica pela necessidade de 

reconhecer legitimidade da figura da mulher em todo os 

segmentos da sociedade, com direitos iguais aos homens, 

em dignidade, intelectualidade, equiparidade salarial para 
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as mesmas funções, capacidade moral e mental, enfim, 

sem discriminação e preconceito.  

 

A LUTA HISTÓRICA DA MULHER AO LONGO DOS 
TEMPOS 

 

É inegável que o espaço feminino na sociedade 

atual vem crescendo em todas as áreas. Essa luta em 

busca de valorização e respeito às mulheres acontece há 

muito tempo no mundo inteiro. 

Com o lançamento do livro de autoria inglesa, 

“Direito dos Homens, injustiças para as mulheres”, 

traduzido pela nortista Nisia Floresta, começa no Brasil, os 

primeiros sinais de reação ao sistema machista e sexista 

que sempre existiu na sociedade de todo lugar. 

No século XIX, no Brasil, surgia a primeira lei que 

tratava da educação de meninas, as quais podiam 

frequentar aulas apenas de escolas elementares, mas 
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nunca para níveis de educação mais elevada, privilégio 

apenas para os homens. 

Por volta de 1850 começaram a surgir algumas 

manifestações a favor das mulheres. Surge o “Jornal das 

Senhoras”, porém, nele ainda não era permitido falar sobre 

os direitos e papel das mulheres, pois, isso poderia 

despertar algum pensamento libertador, ou tão 

simplesmente, questionador, o que a sociedade machista 

da época não queria que acontecesse. 

Em Minas Gerais, sob a gestão da escritora e 

jornalista Francisca Senhorinha da Motta Diniz, surge um 

novo jornal que trazia os primeiros debates a respeito da 

participação feminina nos diversos assuntos da sociedade, 

e procurando resgatar a história da mulher. No Rio de 

Janeiro, em 1874 e 1879, surgem os jornais “O Domingo” 

e “O Jornal das Damas”, seguidos pelo “Echo das Damas”.  

As primeiras instituições de ensino superior que 

aceitavam mulheres surgiram no Brasil, em 1879. No 

entanto, as mulheres que decidiam estudar sofriam sérias 

represálias e tinham que enfrentar a desaprovação da 
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sociedade e depois de formadas, com diploma em mãos, 

passavam por dificuldades para exercerem a profissão e, 

às vezes, não exerciam mesmo. 

Entre essas mulheres, destaca-se Rita Lobato Velho 

Lopes, a primeira mulher a receber o diploma do curso de 

Medicina, no Brasil, em 1884. Era uma médica ativista e 

também envolvida com a política feminista, oriunda de 

família com grandes posses. 

Nesta época, Maria Amélia de Queirós, carioca 

feminista, discursava publicamente sobre a abolição dos 

escravos e, no ano seguinte, acontece a proclamação da 

República, fato que faz com que Francisca Senhorinha da 

Motta Diniz mude o título do jornal “O Sexo Feminino” para 

“O quinze de Novembro do sexo feminino”, retratando com 

isso, o desejo de mais transformações na sociedade. O que 

parece começar a acontecer, já que em 1910, o Tribunal 

de Justiça Brasileiro admite a primeira advogada, Myrthes 

de Campos, para a defesa de um cliente. 
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Pode-se afirmar que o século XX foi marcado pelas 

mais importantes conquistas femininas nos mais variados 

campos de atuação social. 

Em 1990, no Rio de Janeiro, com objetivo de 

representar e integrar as mulheres na sociedade cria-se o 

Partido Republicano Feminino e, através dele, acontecem 

as primeiras passeatas exigindo o direito ao voto para as 

mulheres. Vinte anos mais tarde, no Rio de Janeiro, Bertha 

Lutz cria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

onde aproveita para, sendo ela bióloga, denunciar o 

tratamento abusivo dado ao sexo feminino. 

Em 1928, no Rio Grande do Norte, o então 

governador, Juvenal Lamartine, permitiu que as mulheres 

votassem em seu Estado, no entanto, anulou a eleição, em 

seguida, pois, lzira Soriano de Souza, teve votos 

suficientes e venceu a eleição no município de Lages, e se 

tornaria a primeira prefeita da história, se não houvesse a 

anulação dos votos. 

A vitória do sufrágio feminino brasileiro acontece em 

1932, no governo de Getúlio Vargas. Finalmente as 
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mulheres (solteiras e viúvas com renda própria e mulheres 

casadas com permissão do marido),conquistam o direito 

ao voto, com o novo código Eleitoral, pelo decreto 21076, 

de 24 de fevereiro: “É eleitor o cidadão maior de 21 anos, 

sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código”. Na 

década de 1970, surgem vários movimentos organizados 

em defesa da proteção, valorização e atenção às mulheres, 

e contra qualquer tipo de discriminação contra elas. 

Surgem o Centro da Mulher Brasileira (CMB), o Centro de 

Desenvolvimento da Mulher Brasileira (CDMB) e 

Movimento Feminino pela Anistia (MFA). Em 1975, as 

mulheres ganham o Ano Internacional das Mulheres, data 

instituída pelas Nações Unidas. 

Nesta época foi criada a primeira Convenção 

Mundial que serviu de documento base para todas as 

demais convenções. Ficou conhecida como Convenção 

Contra Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 

(CEDAW). A mulheres ganham, no Brasil, o Dia Nacional 

das Mulheres, 30 de abril, instituído pela Lei 6971, de 9 de 

junho de 1980. Em São Paulo são criados os primeiros 
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conselhos estaduais visando elaboração de políticas 

públicas para as mulheres. 

Muitas lutas foram travadas no sentido de dar voz à 

mulher e de ao menos obterem alguma proteção. As lutas 

das décadas de 1970 e 1980 resultaram na criação do 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

pelo Ministério da Saúde, o qual estava fundamentado na 

integralidade do corpo, da mente e da sexualidade da 

mulher.  

Foi criada também a primeira Delegacia de 

Atendimento Especializado à Mulher (DEAM), 

primeiramente, em São Paulo, em 6 de agosto de 1985, 

com os princípios de assegurar tranquilidade à população 

feminina vítima de violência, através das atividades de 

investigação, prevenção e repressão dos delitos praticados 

contra a mulher e ainda auxiliar as mulheres agredidas, 

seus autores e familiares a encontrarem o caminho da não 

violência, através de trabalho preventivo, educativo e 

curativo efetuado pelos setores jurídico e psicossocial. 
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É criado também o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher, projeto de lei 7353 e, no Rio de Janeiro, o 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher CEDIM/RJ. 

Contudo, em 1989, o governo de Fernando Collor anula a 

autonomia financeira e administrativa do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher, (que viria a ser ativado 

novamente em 1995, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso) o que provoca mais uma união feminina 

culminando na criação reconhecida e legitimada do Fórum 

Nacional de Presidente de Conselhos da Condição e 

Direitos da Mulher. 

Na política também começaram a acontecer 

novidades. Em 1990, a advogada e jornalista Júnia Marise 

torna-se a primeira senadora, em Minas Gerais. No Pará, 

é aprovada a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher. Enquanto 

isso, no Rio de Janeiro, acontecia a participação grande e 

muito ativa das mulheres na Conferência da ONU, sobre 

Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável, através do 

Planeta Fêmea.  
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Em todo o país acontece o “Movimento Mulher Sem 

Medo do Poder”, visando às eleições para prefeito e 

vereadores. A partir de 1996, aumenta ainda mais a 

participação da mulher na política e na luta por cargos 

públicos. Com isso, o Congresso Nacional institui o sistema 

de cotas, no qual, cada chapa candidata, deveria ter, no 

mínimo, 20% de mulheres na sua composição.  

O quadro político teve que aceitar a introdução da 

mulher em suas decisões e, assim, em 1998, a senadora 

Benedita da Silva é a primeira mulher a presidir a sessão 

do Congresso Nacional. Mais tarde, em 2003, Marina Silva, 

do Partido dos Trabalhadores (PT), na época, é reeleita 

senadora do Acre, com o triplo dos votos do mandato 

anterior e assume o Ministério do Meio Ambiente do 

governo Lula. Anos depois, Dilma Rousseff, em 2010, é 

eleita a primeira presidente mulher do Brasil, sendo reeleita 

em 2014, e sofrendo um impeachment em agosto de 2016. 

 

Na França, a jovem Olympe de Gouges foi 

decapitada (século XVIII) quando ousou questionar a 
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Declaração dos Direitos do Homem, o qual retratava 

apenas o sexo masculino como instrumento único de 

cidadania. Anos mais tarde, na Inglaterra, surge em 1792, 

o primeiro clássico da literatura feminista “A Vindication of 

the riggts of Womwn”, de Mary Wolstonecraft, que defendia 

a educação para meninas com a qual fosse explorado o 

potencial humano. Os Estados Unidos realizam, em 1848, 

o primeiro encontro sobre os Direitos das Mulheres.  

Em 1857, em Nova Iorque, 129 operárias de uma 

fábrica têxtil, morrem queimadas sob pressão policial, por 

reivindicarem a redução do horário de sua jornada de 

trabalho, de mais de 16 horas/dia, para 10 horas. E 

melhores salários, pois recebiam menos de um terço do 

salário dos homens trabalhadores no mesmo local e, ainda, 

reivindicavam o direito à licença-maternidade. 

O fato chocou o mundo inteiro e em homenagem a 

essas mulheres, o dia 8 de março, foi instituído pelas 

Nações Unidas como “Dia Internacional da Mulher”, a partir 

de 1910, e é comemorado em mais de cem países, 

atualmente.  
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O primeiro país a conceder o direito ao voto feminino 

foi a Nova Zelândia, em 1893, fato que também veio 

acontecer em 1920, nos Estados Unidos e, em 1939, na 

França, Itália e Japão, no Brasil em 1932. 

Uma personalidade feminista de grande destaque e 

que até os dias de hoje tem seus estudos amplamente 

divulgados é Simone de Beuvoir. Filósofa, feminista e 

escritora francesa, publicou “O segundo sexo”, em 1949, 

cujo conteúdo trata da opressão às mulheres. Mais tarde, 

em 1960, outros livros de autoras americanas com a 

mesma temática são publicados “A Mística feminina”, de 

Betty Fridan, além do “Eunuco feminino”, de Germaine 

Green. 

Outras conquistas significativas das mulheres 

aconteceram ao redor do mundo na década de 1970: no 

Reino Unido é aprovada a igualdade salarial. Em 1974, na 

Argentina, Izabel Perón torna-se a primeira mulher 

presidente. Em 1975, as Nações Unidas instituem o Ano 

Internacional da Mulher, após a Conferência do México, e 

também foi aprovada a Década da Mulher (1975-1985), 
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período que definiu metas a serem atingidas nos dez anos 

seguintes para eliminar a segregação.  

Acontece em 1993, na Áustria, a Conferência de 

Direitos Humanos de Viena que repudia e condena 

veemente todas as formas de violência contra as 

mulheres. Durante o evento, a violação de Gênero assume 

o mesmo estatuto que outras violações brutais dos direitos 

humanos como o genocídio, a limpeza étnica, as torturas, 

a discriminação racial e o terrorismo. É declarado que “Os 

direitos das mulheres e das meninas são parte inalienável 

e indivisível dos direitos humanos” e que “Os direitos da 

mulher são direitos humanos”. 

Em 1994, no Egito, acontece a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, na 

qual as mulheres participaram ativamente, marcando sua 

presença e reivindicações nos documentos finais. 

Enquanto isso, na China, em Beijing, acontecia a IV 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, 

evento que marcou o reconhecimento definitivo do papel 

econômico e social da mulher, abriu os caminhos do 

futuro, consagrou todas as conquistas das mulheres, o 
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princípio da universalidade dos direitos humanos e o 

respeito à especificidade das culturas.  

Mas a luta feminina ainda tem muito caminho pela 

frente para percorrer até atingir a igualdade. O sonho da 

isonomia ainda não está realizado e depende de muita 

coragem das mulheres no enfrentamento mesmo em 

pleno século XX. 

 

1 Feminismo 

 O termo "feminismo" ou "movimento feminista" 

apareceu pela primeira vez na França e nos países baixos 

em 1872, no Reino Unido, na década de 1890 e nos 

Estados Unidos, em 1910, usado pela primeira vez por 

Charles Fourier, um socialista utópico e filósofo francês, em 

1837. 

O feminismo é um movimento criado por mulheres, 

de caráter filosófico, social e politico cujo objetivo é a busca 

dos direitos igualitários às mulheres, a conquista de maior 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ut%C3%B3pico
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Franceses
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espaço em todos os segmentos da sociedade (isonomia), 

além do enfraquecimento da resistência masculina, diante 

de uma realidade baseada nas questões de gênero (termo 

contemporâneo). 

O movimento feminista é subdividido em três 

ramificações, chamadas “ondas”, cada qual com 

características distintas. A primeira abrange o fim do século 

XIX e início XX, a segunda onda, aconteceu entre 1960 e 

1970 e, finalmente, a terceira, em 1990 até hoje. 

O feminismo ou movimento feminista defendia os 

direitos legais das mulheres, direitos de contrato, direitos 

de propriedade e ao voto, direito da mulher à sua 

autonomia e à integridade de seu corpo, defendiam 

também os direitos reprodutivos, os direitos ao aborto, 

proteção de mulheres e garotas contra a violência 

doméstica, o assédio sexual e o estupro, pelos direitos 

trabalhistas, incluindo a licença-maternidade e igualdade 

de salários e todas as outras formas de discriminação à 

mulher.  

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Aborto
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_dom%C3%A9stica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_dom%C3%A9stica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%A9dio_sexual
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Estupro
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Direito_trabalhista
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Direito_trabalhista
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a-maternidade
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Sublinhe-se que estes movimentos eram liderados 

por mulheres brancas e de clase média, o que gerou um 

desconforto dentro do próprio movimento entre algumas 

mulheres de outras etnias e posições sociais, como as 

mulheres negras e pobres, por exemplo, que além de 

lutarem pelo direito de valorização e proteção, ainda tinham 

que lutar pelo respeito à sua cor, sua raça.  

Dentre as mulheres negras que lutavam por seus 

direitos destacam-se as feministas Angela Davis – 

professora, fillósofa e socialista estadunidense, e Alice 

Walker – escritora, poetisa e ativista feminista 

estadunidense. 

A partir de 1980, o racismo, a homofobia, o 

classismo e o mulherio pós-colonização, passaram a ter 

mais atenção, mas ainda não era suficiente. 

1.1 Primeira onda do feminismo 

A primeira onda do feminismo foi marcada pela luta 

ao  sufrágio feminino, movimento social, político e 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Homofobia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Classismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Coloniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Primeira_onda_do_feminismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_feminino
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econômico de reforma que ganhou força no século XIX e 

início do XX, no Reino Unido e nos Estados Unidos.  

Os principais objetivos desta primeira onda eram a 

promoção da igualdade nos direitos contratuais e de 

propriedade para ambos os sexos, o fim de arranjos 

matrimoniais e da posição da mulher como propriedade 

absoluta de seus maridos. Mais tarde, o foco foi desviado 

para a conquista de poder político, especialmente, o direito 

ao sufrágio feminino. 

Em 1918, no Reino Unido, foi aprovado o direito ao 

voto às mulheres acima de 30 anos de idade que 

possuíssem uma ou mais casas. Dez anos depois, este 

direito foi estendido a todas as mulheres acima de vinte e 

um anos de idade. Nos Estados Unidos, o direito ao voto 

às mulheres, aconteceu em 1919, em todos os estados, já 

na Suíça, as mulheres ganharam o direito de votar em 

eleições federais apenas em 1971. 

1.2 Segunda onda do feminismo 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Estados_dos_Estados_Unidos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
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 Iniciada na década de 1960, a segunda onda do 

feminismo foi marcada pela luta e ações dos movimentos 

de liberação feminina, pela igualdade legal e social para as 

mulheres. Destaca-se nesta fase a relação da mulher com 

o direito ao próprio corpo. Além da preocupação com a 

questão do aborto. Também havia a necessidade de 

considerar que a mulher tivesse o direito de negar-se a 

fazer sexo com seu marido, como se fosse somente um 

objeto de prazer masculino. Até então, a mulher não tinha 

nenhum respaldo de estupro, por seu marido. 

 Neste panorama, as feministas faziam campanha 

para a reforma das leis de família (1941, que dispunha 

sobre a organização e proteção da familia) e que davam 

aos maridos controle absoluto, e, portanto, abusivo, sobre 

suas esposas, sobre a casa, sobre os bens. 

Os Estados Unidos e o Reino Unido retificaram suas 

leis no século XX, porém, em muitos países da Europa as 

mulheres casadas viviam sob o jugo de leis antigas 

machistas. O que fez com que o feminismo intensificasse 

luta para abolir a "isenção conjugal" nas leis de estupro, as 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Segunda_onda_do_feminismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Direito_de_fam%C3%ADlia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Estupro
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quais impediam o julgamento dos maridos que estupravam 

suas próprias esposas.  

Nota-se, portanto, que a segunda onda é fortemente 

marcada as questões de igualdade que vão além do 

sufrágio, como acabar com toda forma de discriminação ao 

sexo feminino, casadas, solteiras, jovens, virgens, não 

virgens. Enfim, bastava ser mulher para ter a atenção 

devida e ocupação por direito na sociedade, já que pela 

declaração de Viena mulheres e homens eram iguais. 

 Neste cenário, Simone de Beauvoir expressa o 

sentimento de injustiça das feministas através de seu livro 

O Segundo Sexo, em 1949. Nesta época, a ativista e 

autora feminista Carol Hanisch, cria a legenda "o pessoal é 

político", que se tornou sinônimo da segunda onda, que 

afinal, buscava exortar as mulheres a compreender e 

ocupar seu lugar na sociedade. 

1.3 Terceira onda do feninismo 

Há quem entenda que a terceira onda do feminismo  

seria uma complementação - e, segundo alguns autores, 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Carol_Hanisch
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Feminismo_de_terceira_onda
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uma reação às falhas das ondas feministas que 

antecederam as caracteristicas desta, que tem início por 

volta de 1990. 

A terceira onda do feminismo intensificava as lutas 

das ondas anteriores e acrescentando mais objetivos, 

voltando os olhares para mulheres negras e de todas as 

classes sociais, crítica que já existia desde a primeira e 

segunda onda. Daí surgirem os debates internos, 

chamados de “feminismo da diferença”, nos quais a 

psicóloga Carol Gillian defendia as diferenças inerentes 

aos sexos. 

1.4 Teorias feministas 

A teoria feminista é uma ramificação do feminismo 

para os campos teóricos e filosóficos e está presente na 

antropologia, na sociologia, na psicanálise e filosofia,  

economia, estudos femininos, crítica literária e até na 

história da arte. Tem como objetivo compreender a 

desigualdade de gênero nas políticas relacionadas aos 

sexos, às relações de poder e à sexualidade.  

https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Carol_Gillian&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Antropologia_feminista&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociologia_feminista&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Teoria_feminista#Psican.C3.A1lise_feminista
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Filosofia_feminista
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Economia_feminista
https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Estudos_femininos&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%ADtica_liter%C3%A1ria_feminista&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_arte#Hist.C3.B3ria_psicanal.C3.ADtica_da_arte
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Desigualdade_de_g%C3%AAnero
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Muitos movimentos feministas e ideologias têm se 

desenvolvido ao longo dos anos. Na frança, entre as 

décadas de 1970 e 1990, apresentava-se uma abordagem 

mais filosófica e literária e por seus escritos tenderem a ser 

mais efusivos e metafóricos e menos preocupados com a 

doutrina política, sendo, geralmente, mais focado nas 

teorias do corpo. Destaca-se a escritora e filósofa francesa 

Simone de Beauvoir, escritora de  romances, monografias 

sobre filosofia, política e questões sociais, ensaios, 

biografias e uma autobiografia. Dentre suas obras, se 

destaca  O Segundo Sexo, de 1949, uma análise detalhada 

da opressão sofrida pela mulher e um tratado com as 

fundações do feminismo contemporâneo.  

Também são assuntos pertinentes ao feminismo o 

liberalismo e o conservadorismo. O primeiro apresenta-se 

como uma política que busca a igualdade de homens e 

mulheres, sem prejuizo à sociedade; o segundo trata-se de 

uma política conservadora em relação à sociedade, 

contrário ao homossexualismo, por exemplo e, por fim, o 

foco no meio ambiente, formado pelas “ecofeministas”, que 

apresentam uma visão mística entre a mulher e a natureza. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Monografia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ensaio
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Biografia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Autobiografia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/O_Segundo_Sexo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo
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As feministas também tinham uma ideologia 

materialista marcada pelo marxismo, pela crítica ao 

capitalismo, vocacionado para o relacionamento da 

ideologia para as mulheres que argumentam que a 

propriedade privada é a causa raiz da opressão às 

mulheres, defendendo que a libertação só pode ser 

alcançada através do trabalho para acabar com as fontes 

econômicas e culturais da opressão. 

Além disso, também desenvolveram uma ideologia 

racial e pós-colonial, marcada pelo feminismos negro e 

pós-colonial, pois, o feminismo inicialmente foi realizado 

por mulheres brancas de classe média e não envolvia a 

temática do racismo, o pós-colonialismo e a pobreza. Foi 

então, que as mulheres de outras raças propuseram 

feminismos alternativos. Essa tendência se acelerou na 

década de 1960 com o movimento dos direitos civis nos 

Estados Unidos e com o colapso do colonialismo europeu 

na África, Caribe, partes da América Latina e Sudeste 

Asiático.  

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Propriedade_privada
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Feminismo_negro
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-colonialismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Descoloniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Caribe
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
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Entretanto, com a ideologia construtivista social, as 

feministas argumentavam que as questões de gênero eram 

sócio-culturais e que era necessário uma descontrução 

desse pensamento a fim de reconstruir um conceito de 

gênero criado socialmente e culturalmente por meio do 

discurso, visto que a sexualidade era um dos assuntos 

mais polêmicos da luta feminista. 

Nos anos 1970, muitas mulheres assumiram o 

lesbianismo ou o bissexualismo. Todavia, este não era o 

foco das lutas e conquistas do feminismo, embora fosse 

um assunto de extrema importância, especialmente para a 

época. 

Havia ainda questões como a indústria do sexo, 

como a representação sexual nos meios de comunicação, 

a exposição sexual, a pornografia que acabaram gerando 

uma divisão entre as feministas, o que se conheceu como 

“A guerra dos sexos feminista”, tamanha divisão de 

opiniões a respeito dessa temática, entendida como 

contraditória por muitas feministas que lutavam desde o 

começo contra o estupro, exposição desnecessária e 
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abusiva da mulher, etc., contrapondo-se àquelas ativistas 

que consideravam que, sendo por vontade própria, não se 

tratava de agressão ou desrepeito. 

Além disso, em relação à  prostituição e tráfico vistos 

como forma de violência e exploração de mulheres para 

algumas feministas como sinal da dominação masculina 

sobre a classe feminina, havia outras outras feministas que 

defendiam a prostituição e outras formas de trabalho 

sexual como forma de emprego podiam ser opções válidas 

para as mulheres e homens se fossem por decisão própria. 

As ativistas feministas entendem como uma questão 

fundamental, o direito da mulher ter total controle sobre sua 

própria sexualidade, de seu corpo, derrubando assim, 

qualquer resquício de uma sociedade patriarcal. Tanto 

assim, que em casos de uma mulher casada ser obrigada 

a praticar sexo com o marido, mesmo contra a vontade 

dela, tal situação deveria ser entendida como agressão e 

abuso de situação de gênero. 

Vale destacar que atualmente o feminismo conta 

com o apoio de homens também. Portanto, a ideia de 
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misandria (ódio, desprezo ou preconceito contra homens) 

já não é tolerável entre as feministas. Além do mais, as 

feministas apoiam e encorajam a participação masculina 

no feminismo, como ideal de igualdade de gênero tanto que 

muitos homens são a favor do feminismo. Algumas 

feministas estão envolvidas com as questões do ativismo 

masculino, com atenção voltada ao estupro masculino e 

abordando as expectativas sociais negativas para os 

homens. 
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