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Prefácio

A obra Práticas e Reflexões de Metodologias de Ensino e Pesquisa do Projeto
PRODOCÊNCIA da UEL, é uma proposta do PRODOCÊNCIA (Programa
de Consolidação das Licenciaturas) da Universidade Estadual de Londrina,
contemplado no Edital da Capes1 de 2010, que tem se empenhado em desenvolver
uma articulação crescente entre os docentes do Ensino Superior, da Educação
Básica e os licenciados de todos os cursos desta instituição, destacando entre muitas
de suas ações comuns a relevância da formação inicial e continuada/permanente
dos profissionais do magistério, em exercício e em formação, dialogando com os
fenômenos emergentes da sociedade no que diz respeito aos processos de inclusão
e exclusão educacionais e socioeducacionais.

As duas edições do Projeto PRODOCÊNCIA (Editais da Capes de 2007
e de 2010), nesta universidade, nascem dentro do FOPE (Fórum Permanente dos
Cursos de Licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina), envolvendo, neste
momento, todos os cursos de licenciatura, consolidando um espaço de
aprimoramento de discussões permanentes com as escolas e com os museus,
entendidos também como importantes espaços educativos de formação docente.

Os textos que compõem esse livro são resultado de propostas e ações dos
professores colaboradores do PRODOCÊNCIA e do FOPE, que prontamente,
realizaram oficinas, palestras, aulas diferenciadas, dinâmicas, análises de filmes,
rodas de debates, entre outras atividades pedagógicas, na III Jornada de
Humanidades do Colégio Estadual Professor José Aloísio Aragão – Colégio de
Aplicação da UEL, nos dias 02 e 03 de maio de 2011 e que teve como tema geral
“In/exclusão e Juventudes”.

O evento2, apoiado pelo Projeto PRODOCÊNCIA, foi organizado pela
professora  de Sociologia Edna de Gaspari Guizelini, pela professora de Filosofia

1 CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Diretoria de
Educação Básica Presencial
2 É importante ressaltar que o  evento “In/exclusão e juventudes”, compõe a terceira edição
de um projeto maior intitulado  “Jornadas de Humanidades”, realizadas nas dependências
do Colégio de Aplicação da UEL desde 2009, coordenado especialmente pelas professoras:
Edna de Gaspari Guizelini (Sociologia), Claudia da Silva Kryszczu (Filosofia) e Cristiane
Thaís Quinteiro (Sociologia), endereçado aos alunos do Ensino Médio e que este ano, a
proposta recebeu a adesão dos professores colaboradores do Projeto Institucional da UEL:
PRODOCENCIA. Realizado nos períodos matutino e noturno, a edição de 2011 recebeu
mais de noventa oficinas pedagógicas com temas diversificados, envolvendo a temática geral
“In/exclusão e Juventudes”. Neste ano, participaram estudantes do 9ª ano (Ensino
Fundamental), do Ensino Médio e Médio Profissional (Técnicos em Enfermagem e Cuidados
com a Pessoa Idosa).
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Claudia da Silva Kryszczun, na gestão das diretoras Adriana Regina de Jesus Santos
e  Marta Regina Furlan de Oliveira, além de contar com o apoio de o apoio
imprescindível de outras docentes que compunham na época a equipe pedagógica
da escola: Marinalda Ribeiro de Queiroz,  Wilma Aparecida Martins Tironi,  Sônia
Aparecida do Nascimento, Silvia Renata Ribeiro Bueno e Rosana Maria Ribeiro.

Na organização dessa atividade, não podemos deixar de enfatizar a
importância das contribuições dos Projetos de Extensão da UEL: “Semanas de
Sociologia nas Escolas da Rede Pública”, GEEMAS (Grupo de Estudos e de
Extensão de Materiais Didáticos de Sociologia) e LENPES (Laboratório de Ensino,
Pesquisa e Extensão de Sociologia), assim como o apoio decisivo de todos os
sub-projetos do Programa PIBID, presentes no Colégio de Aplicação da UEL
em 2011.

Nestes dois dias, abrangendo temas que discutiram, direta e indiretamente,
a inclusão e a exclusão dos mais variados grupos, em todos os campos sociais,
políticos e culturais, principalmente relacionando-os às juventudes, buscou-se
proporcionar, por meio de atividades diferenciadas da rotina escolar, o
favorecimento de um intercâmbio maior entre a produção acadêmica de
professores e licenciandos da UEL - e outras instituições de ensino superior do
município - com os estudantes do Ensino Médio e do Ensino Fundamental,
evidenciando a ressignificação dos sentidos dos conhecimentos das mais diversas
áreas, sob diferenciadas abordagens, na intenção de contribuir com uma visão de
mundo mais ampla, mais crítica e mais participativa dos jovens e adultos
envolvidos.

Podemos afirmar que com a concretização dessa atividade na escola,
conseguimos contribuir para a formação inicial e a continuada dos professores,
em diferentes contextos, a respeito das implicações educacionais, políticas e sociais
da educação inclusiva, promovendo a integração entre os diferentes níveis
educacionais, no enfrentamento dos desafios e na disseminação da cultura inclusiva,
buscando o fomento de novas metodologias de ensino, assim como prevêem as
ações do PRODOCÊNCIA.

Foram dias de maior intercâmbio entre a universidade e os estudantes das
escolas públicas de Educação Básica, exemplificando, de forma concreta, a
possibilidade de superar as dicotomias e os distanciamentos que, infelizmente,
ainda persistem entre teoria e prática, entre pesquisa e ensino, entre bacharelado e
licenciatura, fomentando reflexões de práticas coletivas, teorias e metodologias
interdisciplinares, que trouxeram maior aprendizado aos integrantes do Projeto
PRODOCÊNCIA sobre os desafios educacionais da região.

Outro grupo significativo de textos que compõem esta obra advém das
produções dos professores colaboradores do Projeto PRODOCÊNCIA. São
reflexões e relatos de práticas de ensino e de estágio, colhidos pelo referido projeto,
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em novembro e em dezembro de 2011, desenvolvidos nos espaços da UEL, dos
museus e de outras escolas públicas de Educação Infantil, do Ensino Fundamental,
do Médio, do Profissionalizante, da Educação Especial e da EJA (Educação de
Jovens e Adultos) na região de Londrina.

Os temas desenvolvidos ao longo desse trabalho, assinalam a diversidade e
a riqueza de conteúdos e de grupos de estudos, de pesquisa e de extensão que
compõem o Projeto PRODOCÊNCIA e os cursos de Licenciatura da UEL. São
resultados de debates teóricos e de ações que buscam responder às inquietações
metodológicas e pedagógicas, tentando colaborar com o processo de formação
mais permanente, mais crítico, mais humano e mais inclusivo de nossos discentes
e docentes.

O artigo “Representações em relação à precarização do trabalho docente: um olhar dos
alunos do curso de História da Universidade Estadual de Londrina”, das autoras Adriana
Regina de Jesus Santos; Dayane Vergínia Batista; Karina Silva Cruciol; Hélio José
Luciano; Anderson Souza de Oliveira e o artigo “Representações sociais dos alunos do
curso de Licenciatura em História”, escrito por Dirce Aparecida Foletto de Moraes;
Claudia Chueire de Oliveira; Ana Carla de Miranda Santos; Daysa Darcin Alsouza;
Letícia Paola Guedes, retratam, entre outros ricos aspectos, a percepção dos alunos
do curso de História, sobre as condições de trabalho dos docentes. Os autores
evidenciam a necessidade de uma política pública mais democrática, capaz de
valorizar a licenciatura, no sentido de formar professores mais comprometidos
com as práticas educativas.

A preocupação com a formação dos professores de Matemática é retratada
no artigo de Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, intitulado “Influências e
desafios da prática: o estágio supervisionado em Matemática”. O estágio, percebido neste
texto como eixo fundamental de articulação entre teoria e prática, é uma ferramenta
importante na formação e na inovação das práticas pedagógicas e metodológicas
do ensino de Matemática. Sobre o mesmo curso, o artigo “A resolução de problemas
na educação de jovens e adultos”, das autoras Regina Célia Guapo Pasquini e Daniele
Peres da Silva, propõe uma metodologia capaz de obter dos discentes habilidades
e estratégias que permitam maior apreensão e ressignificação dos conteúdos,
aproximando-os da vivência concreta dos jovens e adultos.

O professor Arlei de Espíndola, no artigo “Educação na primeira infância
segundo Rousseau: Primado da formação corporal e desenvolvimento dos sentidos” e o professor
Claudiney José de Sousa, no texto “O problema da crença e da justificação nas epistemologias
naturalizadas de David Hume e Alvin Goldman”, trazem relevantes referências teórico-
metodológicas da Filosofia, dialogando com autores clássicos e fundamentais na
formação dos estudantes do Ensino Médio, demonstrando a necessidade de
repensarmos estas questões no processo de educação ao longo da formação do
ser humano.
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Nessa trajetória de práticas e reflexões, destaca-se a temática das juventudes,
retratada no trabalho “Política e juventude: os meandros do poder e a participação política”,
de Camila Torres, no texto “Juventude e os meios de comunicação de massa: a indústria
cultural”, de Adriana Cristina Borges, Clauricéia Batista Antunes e Marieni Luiza
Bramé e no artigo “Juventude e violência”, de José Roberto dos Santos e Nazaré
Nunes de Barro. Entre outras questões igualmente relevantes, os artigos revelam
uma pluralidade de formas de abordagem da categoria social juventudes,
demonstrando-nos a  necessidade de analisarmos a temática, sem desconsiderar a
pertinência dos contextos sociais, econômicos, culturais, históricos e políticos, além
de evidenciar a urgência de lutarmos por políticas públicas mais democráticas que
realmente integrem, incluam e valorizem as potencialidades das juventudes.

Nessa mesma linha de debate, o texto de Jaqueline Fabeni dos Santos
“Pensando o vestibular como um ritual de passagem da sociedade contemporânea”, dialoga
com o trabalho de Marieni Luiza Bramé e de Adriana Cristina Borges, intitulado
“Escola e suas funções: educar para o trabalho ou para o cidadão crítico?”,   assim como
estabelece elos bem instigantes com o texto das autoras Mariana Ruiz Bertucci e Talita Do Lago
Anunciação “Pós-Modernidade no Ensino Médio: uma abordagem possível”. No bojo de outras
discussões pertinentes trazidas pelos três textos, vemos a apresentação de questões muito
atuais relacionadas ao papel da escola, à problematização do vestibular e à
evidenciação  de novos conteúdos, sugeridos para a formação dos alunos do
Ensino Médio. No mesmo contexto, há de se destacar a importância dos processos
de desnaturalização e de estranhamento de fenômenos sociais debatidos pelos
jovens, sobretudo, no que tange ao consumo, questão que fica evidente no texto
“Indústria cultural e consumo”, trazido pelos autores Ana Paula Lopes Bogas Perez, Luiz
Fernando Pereira e Poliana dos Santos Fortunato.

Destacando especificamente a questão dos processos de inclusão/exclusão
educacionais e suas várias abordagens na Educação Básica e no Ensino Superior,
trazemos as reflexões dos artigos “Análises dos currículos dos cursos de Pedagogia das
Universidades públicas dos estados do Paraná e de São Paulo em relação à formação para
inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais”, das autoras Célia Regina
Vitaliano, Sônia Maria Dechandt Brochado, Aline Machado e Maria Julia Canazza
Dall’Acqua, o texto “Um debate sobre a Legislação A Lei nº 10.639/03 e a Educação
Inclusiva: notas para um trabalho escolar integrado”, de Jeani Delgado Paschoal Moura e
o texto “Ensino de Inglês para surdos como parte de políticas de inclusão”, dos autores
Leonardo Neves Corrêa, Michele Salles El Kadri e  Telma Nunes Gimenez. São
textos que relatam a necessidade de repensarmos mais profundamente os desafios
do sistema educacional, que historicamente excluiu os ‘diferentes’.

Nesse mesmo desejo de consolidarmos uma escola realmente inclusiva, os
textos intitulados “In/exclusão de alunos com Necessidades Educacionais
Especiais”, de Aline Cristian Guimarães Azevedo, o artigo “Construindo materiais
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e reconstruindo conceitos e valores na Educação Inclusiva”, de Rosana Henriques
Pinto Selvatici e Simone Moreira de Moura, o texto “A tecnologia digital como
prática inclusiva na empregabilidade do adolescente”, de Marcelo Bolfe e o trabalho
“Lendo as deficiências: a literatura como campo fértil de significações atribuídas”,
de Aline Conchal da Cruz e Simone Moreira de Moura, fomentam a reflexão de
inovações didático-metodológicas realmente inclusivas, chamando-nos a atenção
para a relevância de revermos olhares, posturas pedagógicas e maneiras de nos
posicionarmos, prática e teoricamente, diante dos debates sobre os processos de
inclusão/exclusão educacionais e sociais, disseminando a relevância de
concretizarmos uma cultura mais inclusiva, baseada em uma articulação mais
igualitária entre universidade e Educação Básica. Na mesma linha de discussões,
podemos evidenciar o texto “Vista a minha pele: a questão do preconceito racial”,
de Juliana Medeiro Mazaro e Maria Angélica Lima Barboza, que nos permite uma
reflexão bem elaborada acerca do preconceito e da discriminação racial, que,
infelizmente, ainda permeiam as relações educacionais. É primordial identificar a
relevância desses debates, a fim de redimensionar nosso trabalho docente, assim
como as propostas de formação do futuro professor nas diferentes licenciaturas
que compõem o Projeto PRODOCÊNCIA.

As discussões propostas pelas professoras Keila Fernandes Batista, Juliana
Belasqui e Regina Célia Alegro, no artigo “Oficina de mapas: mapas como documento
histórico em sala de aula” e pelos autores José Ricardo Bernardi e Regina Alegro,  no
texto “Fotografia como referência de história e memória”, assim como no trabalho de
Wilian Bonete, Pedro Aurélio dos Santos Luiz e Regina Célia Alegro, intitulado
“História do samba e origem do drible no futebol: relatos de experiência”, desafia-nos a
adotar metodologias mais inovadoras e  contextualizadas, mais próximas e sensíveis
à realidade dos jovens e das escolas, contribuindo para uma formação docente
mais inclusiva e de maior qualidade.

O artigo “Relato reflexivo de uma licencianda ao atuar em uma escola de superação na
disciplina de Ciências”, de Sueme Ueno e Patrícia de Oliveira Rosa-Silva, assim como
os textos: “Uma análise sobre as percepções prévias de um acadêmico do curso de Ciências
Biológicas mediante o estágio e a opção pela licenciatura”, de Virgínia Iara de Andrade
Maistro e Sérgio de Mello Arruda, e, as “Estratégias de leitura: distintas contribuições no
âmbito social”, de Elaine Cristina Mateus, Cristina Seidler,  Vilze Vidotte Costa
assinalam e valorizam os olhares dos discentes retratados pelas experiências de
estágio, permitindo novas reflexões sobre a articulação das atividades de pesquisa
e de ensino.

A relevância das experiências de estágio e de metodologias de ensino
diferenciadas também nos reporta aos trabalhos intitulados “A literatura infantil na
formação da identidade da criança”, de Fabiana Costa Peres, Edwylson de Lima Marinheiro
e Simone Moreira de Moura e “A aprendizagem de Biologia mediada por quadrinhos e/ ou
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charges”, das autoras Renata Mehes e Vírginia Iara de Andrade Maistro. Vimos
pelos textos, entre outros aspectos, que tanto a literatura como os quadrinhos
possibilitam à criança desenvolver, de forma mais criativa, sua imaginação, seus
sentimentos, permitindo-a aprender a dominar as ferramentas da leitura e da
interpretação, logo,  aprimorar novas releituras da sociedade, de modo bem mais
significativo.

No âmbito dos debates sobre os Colégios de Aplicação, as autoras Adriana
Regina de Jesus Santos e Marta Regina Furlan Oliveira apresentam-nos o artigo
“Implicações e possibilidades no âmbito da gestão escolar: um relato de experiência do Colégio de
Aplicação da Universidade Estadual de Londrina”, assim como, o artigo “Re-visitando o
contexto histórico do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina”, apresentados
por elas e pelo docente da escola Fábio Luiz da Silva. Os dois textos enfatizam a
importância da valorização da história do Colégio de Aplicação da UEL, discutindo
a necessidade constante da melhoria da qualidade de ensino, da autonomia
pedagógica e administrativa do Colégio e, sobretudo, apresenta as experiências
dos trabalhos realizados em parceria com o PRODOCÊNCIA e o PIBID da
UEL. O livro também destaca uma experiência pedagógica muito salutar que
ocorre no Colégio de Aplicação com práticas de comunicação envolvendo
diretamente os estudantes do Ensino Fundamental e Médio, demonstrada no
trabalho “Rádio Aplicação: uma experiência educomunicativa”, do autor Roberto Antônio
Pereira de Camargo.

Vale destacar nesta obra coletiva, o apoio do PRODOCÊNCIA e do FOPE
pela autonomia pedagógica e administrativa dos Colégios de Aplicação no Paraná,
o que tornou possível a organização, por este grupo, do “I Congresso Nacional
dos Colégios de Aplicação e I Mostra de Práticas de Ensino de Estágios, do
PRODOCÊNCIA e do PIBID no Estado do Paraná”, realizado nesta universidade
nos dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2012, com  professores da rede pública, pais/
responsáveis, profissionais da educação, estudantes do Ensino Superior e Educação
Básica, pesquisadores da educação e áreas afins e  integrantes dos Colégios de
Aplicação do Paraná e do Brasil, com o apoio de todas as licenciaturas da UEL.
Com abrangência nacional, zelando pelo caráter científico, de debate e de
disseminação de pesquisas, de projetos de ensino e de extensão, assim como
evidenciando mostras de práticas pedagógicas realizadas nos estágios dos cursos
de licenciaturas da UEL, no PRODOCÊNCIA e no PIBID, foi possível aos
participantes deste evento debaterem temas relacionados ao Ensino Superior e
Educação Básica, tendo como foco a origem, o conceito, a  função social e a
identidade dos Colégios de Aplicação em âmbito nacional e estadual, no sentido
de compreender melhor as políticas educacionais que norteiam a gestão dessas
instituições, bem como a legimitação de políticas que garantam a  articulação mais
democrática e compromissada entre Ensino Superior e  Educação Básica,
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oportunizando um espaço muito rico de reflexão sobre a qualidade da educação
pública. O sucesso deste evento também pode ser relacionado ao acúmulo dos
debates que vem sendo travados coletivamente no FOPE, na PROGRAD,
potencializados sim pelas duas edições do Projeto PRODOCÊNCIA nesta
universidade, com o imprescindível apoio financeiro da Capes.

A diversidade e a riqueza dos temas abordados nos permitem acrescentar
os artigos de Vilze Vidotte Costa, “Atitude representa identidade pessoal”; de Luiz Ernesto
Guimarães com “Religião e política: catolicismo e a ditadura militar no Brasil (1964-1985)”;
de Marcelo Henrique Violin e Talita do Lago Anunciação com o artigo “Trabalhando
a alteridade a partir da diversidade cultural e religiosa: a questão do vegetarianismo”, no bojo
das questões que nos propiciam reflexões muito bem sistematizadas sobre
fenômenos sociais contemporâneos, cujo debate se faz necessário para possíveis
intervenções metodológicas e parcerias de pesquisa e extensão com as escolas.

Neste âmbito, acrescentamos também os textos intitulados “Os jovens e a
sexualidade: assunto tratado com amigos, pais, professores? Respostas de estudantes do Ensino
Fundamental participantes do Projeto PIBID/UEL”, de Nayara Moryama, Alan Pericles
Rodrigues Lorenzetti, Enio Massao Matsuura,  Maria Lucia Correa e Virgínia Iara
de Andrade Maistro, assim como o artigo “Intolerância e homofobia: a construção da
cidadania pela instituição educacional no Brasil”, de Leandro Moreira, que trazem a
importância da inserção e da ressignificação de debates de conteúdos muito
pertinentes  no ambiente escolar, instrumentalizando os licenciandos a lidar
positivamente com as diferenças, as orientações  e as escolhas pessoais dos
indivíduos.

Os trabalhos abordados com os temas “A utilização de teorias e métodos da
Sociologia do Currículo em pesquisas sobre ensino de Sociologia”, de Alexandre Jeronimo
Correia Lima e “Alguns apontamentos político pedagógicos sobre o estágio curricular obrigatório
nos cursos de Pedagogia e Ciências Sociais: pontos de encontro”, de Andreia Maria Cavaminami
Lugle,  Ângela Maria de Sousa Lima, Angélica Lyra de Araújo, Alexandre Jerônimo
Correia Lima e Pâmela Cristina Guslen Rufino dos Santos, apresentam questões
muito relevantes sobre o currículo, metodologias de ensino e as propostas de
estágio nos  cursos de Ciências Sociais e de Pedagogia. Dentre tantas lições
igualmente pertinentes, os dois artigos nos mostram que ao debater currículo,
temos que levar em consideração questões pedagógicas, culturais, políticas, históricas
e sociais sempre vivas, contextualizadas e dinamicamente recontextualizadas pela
práxis pedagógica cotidiana, que nos compromete relacionar este debate com
propostas e buscas coletivas bem mais amplas, de formação do professor, de ser
humano, de sistema educacional, de sociedade.

Os artigos intitulados “Facetas de uma ciência ideológica”, de Angélica Lyra de
Araujo e a “Importância do uso correto de medicamentos”, de Daniela Cristina de Medeiros,
remetem ao debate acerca da ética, elemento indispensável para a convivência
mais democrática e participativa na sociedade.
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Desse modo, uma das propostas dessa obra é evidenciar as reflexões teóricas,
metodológicas e didáticas, assim como ressaltar a relevância das experiências
pedagógicas desenvolvidas  pelos profissionais da educação, junto com os
licenciando na busca por uma mediação mais democrática entre os saberes
produzidos cotidianamente pela  universidade e pelas escolas de Educação Básica.

Este livro se torna possível pelo apoio da Capes, através do Programa
PRODOCÊNCIA (Programa de Consolidação das Licenciaturas), cuja finalidade
é o fomento à inovação e à elevação da qualidade dos cursos de formação para o
magistério da Educação Básica, na perspectiva de valorização da carreira docente.
Dentre os objetivos do Programa, estabelecidos no edital 028/2010, destacam-se
o fomento: a projetos pedagógicos que renovem a estrutura acadêmica e curricular
dos cursos de licenciatura; à experiências metodológicas e práticas docentes de
caráter inovador; a propostas que integrem a Educação Superior com a Educação
Básica, de articulação entre teoria e prática e cooperação entre unidades acadêmicas.
Neste sentido, a presente obra busca compartilhar e socializar, entre os estudantes
e os profissionais da educação, uma parte desse trabalho que vem sendo
desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina, na tentativa coletiva de atingir
tais objetivos evidenciados pelo referido Programa.

No livro tornamos mais visíveis alguns desses resultados alcançados pelo
Projeto PRODOCÊNCIA na UEL, que entre outras ações e reflexões, tem
buscado maior integração entre as licenciaturas e entre as disciplinas, assim como
um diálogo mais democrático e interdisciplinar entre as licenciaturas, buscando
inovar os conteúdos curriculares por meio de debates qualificados, sobretudo,
acerca dos estágios, das práticas de ensino e dos processos de inclusão educacionais.
Nesta busca, prima-se pela maior articulação entre as escolas públicas,
desenvolvendo metodologias e propostas inovadoras para a educação superior,
organizando os docentes em exercício e em formação, para o enfrentamento
coletivo dos problemas mais pertinentes da Educação Básica. E ao fazer isso, traz
a tona a produção de novos materiais didáticos, a exemplo desse livro, que dentre
tantas outras contribuições já demarcadas neste prefácio, enfatiza a relevância da
articulação entre a pesquisa e o ensino, como princípios formativos igualmente
relevantes na formação dos licenciandos.

Angélica Lyra de Araújo
Ângela Maria de Sousa Lima

Fabiane Cristina Altino

Novembro de 2012
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REPRESENTAÇÕES EM RELAÇÃO
À PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO DOCENTE:

UM OLHAR DOS ALUNOS DO CURSO
DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE LONDRINA

Adriana Regina de Jesus Santos1

Dayane Vergínia Batista2

Karina Silva Cruciol3
Hélio José Luciano4

Anderson Souza de Oliveira5

Introdução

O presente artigo intitulado “Representações em relação à precarização do
trabalho docente: um olhar dos alunos do Curso de História da Universidade
Estadual de Londrina” está vinculado ao Projeto de Pesquisa denominado "Gênero
na Docência: uma representação dos discentes dos Cursos de Licenciatura da
Universidade Estadual de Londrina", e tem como objetivo identificar por meio
das falas dos discentes o que estes compreendem por Formação e Trabalho Docente
no contexto da sociedade contemporânea.

Segundo Codo (2000, p. 62),

torna-se necessário tal reflexão por entender que a formação e atuação
docente vem experimentando novas modificações, especificamente tendo
como determinação à reestruturação produtiva que estabelece novos
parâmetros para a formulação da política educacional e, por conseqüência,
novas formas do exercício da docência.

Sendo assim, o contexto da reestruturação produtiva traz novas exigências
para o trabalho do professor no processo de reprodução das relações sociais, o

1 Professora da área de didática do curso de Pedagogia da UEL. Contato:
adrianatecnoloiga@yahoo.com.br;
2 Graduanda do Curso de Pedagogia da UEL. Contato: daya_batysta@hotmail.com.
3 Graduanda do Curso de Ciências Sociais da UEL. Contato: kakadias79@yahoo.com.br.
4 Graduando do Curso de Pedagogia da UEL. Contato: helio.letras@yahoo.com.br.
5 Graduando do Curso de Pedagogia da UEL. Contato: coopanderson@gmail.com.
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que reconfigura a sua identidade e o seu saber/fazer profissional. Para tanto, é
parte desse processo a crescente proletarização, a descaracterização das
especificidades do trabalho docente, provocando uma crise de identidade
profissional.

Dentre estes apontamentos observados, refletir sobre a formação e o trabalho
docente, a partir de uma ótica dos discentes, será muito importante para
compreendermos o imaginário que permeia esta profissão na sociedade
contemporânea, podendo desta forma, levantar questionamentos e proposições
no que tange a formação de professores no âmbito das licenciaturas.

Marco Teórico

Tendo como parâmetro algumas pesquisas realizadas a partir da temática
“formação e atuação dos professores”, identificamos, por meio dos estudos de
autores como Codo (2000), Gramsci (1984), Libâneo (1998), Madeira (2011), Tardif
(2002), Vásquez (1982) entre outros, um possível repensar sobre esta formação,
que, nos últimos anos, vem sofrendo uma profunda e constante tensão, a qual se
origina do confronto entre sua institucionalidade e sua práxis, ou seja, a necessidade
de preservar valores e, ao mesmo tempo, a urgência de transformá-los, além de
problematizar determinados modismos que vêm se configurando em práticas
docentes desarticuladas do saber emancipado do sujeito; compreendendo, contudo,
a urgência de ressignificar a ação docente em sala de aula e para além dela.

Ressaltamos, desse modo, que antes de nos atermos à formação do professor,
é inevitável analisarmos o cenário sociopolítico e econômico em que estamos
inseridos, já que as transformações sociais que vêm ocorrendo no cotidiano e no
campo simbólico - mundo do conhecimento - têm provocado profundas rupturas
conceituais e de percepção dos sujeitos nela envolvidos.

Isto posto, podemos perceber que o cenário sócio-político-econômico e
cultural da sociedade contemporânea apresenta desafios e inquietudes nos que
tange a identidade individual e coletiva dos sujeitos, isto é, neste processo de
transformação social, vemos que algumas características humanas sofreram
alterações significativas. Há que considerar, conforme aponta Palangana (2002),
que a percepção, a sensibilidade, a concentração enquanto faculdades humanas
foram moldadas e enquadradas de acordo com a tarefa da produção industrial. O
indivíduo, absorvido por uma função parcial e compartimentada, foi privado e
expropriado da compreensão e da capacidade de analisar o processo produtivo
como um todo. Destarte, junto com a objetividade, a subjetividade humana foi
modificada. O que vemos são características comuns e a partir de padrões
estabelecidos pela lógica da sociedade individualista e infantilizada.

Faz-se necessário ressaltar que a palavra “infantilização” nesta pesquisa tem
como parâmetro o conceito de Kant (1999), isto é, os sujeitos inseridos nesta
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sociedade atual são denominados como ser infantil e/ou infantilizado, e esta
categoria está associada ao medo, a ingenuidade e a falta de consciência crítica.
Contribuindo com esta análise, Silva (2007, p. 144) afirma que “O termo ‘infante’
significa, etimologicamente, ‘aquele que não fala’, não consegue expressar seu
pensamento” ou, ainda, como diz Gagnebin (1994, p. 87), “não adquiriu o meio
de expressão próprio de sua espécie: a linguagem articulada”, o que dá margem a
outras interpretações. Estas questões postas, conseqüentemente interferem na
compreensão do trabalho envolvendo a formação e atuação docente, pois não
temos clareza do processo da profissionalização, tornando esta, um mecanismo de
representação social voltada a proletarização.

Essas discussões no âmbito social têm influenciado nas ações docentes em
sala de aula, com leituras equivocadas do que seja o saber fazer no âmbito escolar.

Faz-se necessário ressaltar que vivemos em uma sociedade composta por
representações sociais que vão sendo construídas e transformadas ao longo de
nossos dias, por diferentes lugares que passamos, pessoas que conhecemos e relações
interpessoais que vamos tendo em nosso dia a dia. Contribuindo com esta análise
Moscovici, (2003, p.41) afirma que: “Representações, [...] não são criadas por um
indivíduo isoladamente”, sendo assim, ao relacionarmos com o outro, novas
representações vão sendo construídas e reconstruídas no contexto coletivo.

Ao refletirmos sobre a profissão do professor no contexto da nossa
sociedade, inúmeras representações e inquietações sobre o ser professor, surgem
de maneira significativa, ou seja, é possível identificar que a atividade docente
passa por muitas transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e
pedagógicas, e estas acabam afetando o exercício profissional do professor já que
as possibilidades de trabalho se encontram limitadas fazendo com que o mesmo
se adapte as condições oferecidas.

Diante das complexidades relacionadas a educação e ao contexto da
sociedade atual globalizada e possuidora de inúmeras culturas, acaba exigindo do
professor que este seja um profissional polivalente preparado para atender diferentes
públicos e principalmente disposto a adaptar-se às mudanças sociais dentro das
limitações escolares, assim como diz Tardif  (2002, p. 54), “[...] saber plural, formado
pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação
profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experiências.”

Muitos são os desafios da profissão professor o que faz com que se
evidenciem a precarização do trabalho docente, no que diz respeito à estrutura das
salas de aula, remuneração do profissional, valorização da profissão, recursos de
trabalho, cargas horárias a serem cumpridas entre outras inúmeras situações que
acabam tornando essa profissão desvalorizada pela comunidade universitária.

Esta desvalorização profissional esta também ligada às relações estabelecidas
pela sociedade, assim como também, pelos próprios profissionais da área, como
assinala Madeira (2011, p.12):
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[...] a profissão docente é representada como desvalorizada socialmente,
concretizada nos baixos salários, instabilidade e precariedade das condições
de trabalho, aliada à possibilidade de mudança de profissão, mesmo que
colocada como um sonho [...].

Embora a situação da profissão docente na sociedade contemporânea esteja
atualmente relacionada à precarização, esta necessita ser ressignificada, isto é, o
professor deve mobilizar-se para retomar as especificidades do seu fazer profissional
no intuito de contribuir para uma reordenação da política voltada a formação de
professores.

Para compreender melhor a temática, objeto do nosso estudo, foi realizada
uma pesquisa de campo com os alunos dos 1º e 4º anos do curso de História da
Universidade Estadual de Londrina, como veremos a seguir.

Metodologia

Com o intuito de identificar as representações sociais em relação à Formação
e Atuação Docente, elaboramos e aplicamos um questionário para os alunos dos
1º e 4º anos do curso de História. Os sujeitos da nossa pesquisa apresentam uma
faixa etária dos 18 aos 50 anos, totalizando 52% do sexo masculino e 48% do sexo
feminino. Faz-se necessário ressaltar, que quando falamos em representações sociais,
devemos ter claro que esta é entendida como “uma forma de conhecimento,
socialmente elaborado e partilhado, tendo um objetivo prático e concorrendo para
a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001,
p.22), ou seja, são conceitos construídos por grupos sociais através de suas
interações.

Resultados

Os dados coletados por meio da pesquisa de campo apontam que a categoria
precarização está presente de maneira significativa nas falas dos discentes, e esta é
entendida pelos alunos como algo que leva a uma situação de desrespeito com o
profissional, colocando o mesmo em situações e contextos que torna quase
impraticável a ação docente.

Posto isto, a precarização do trabalho docente está relacionada com a falta
de reconhecimento da figura do professor, descaso, politicagem, falta de tempo.
Esses aspectos são evidenciados na seguinte afirmação: “[...] hoje o professor é
marginalizado, desrespeitado e avacalhado.” (aluno do 4º ano do curso de História,
25 anos).  Para o aluno do 1º ano do Curso de História, “[...] não é uma carreira
promissora em termos financeiros” (18 anos). Já para o aluno do 4º ano, a profissão



21

docente “[...] é um serviço árduo [...] e a ação do professor está ligada a falta de
recursos, de tempo e incentivo”. (32 anos).

Percebe-se por meio das falas dos discentes, que a representação do ser
professor está ligada a imagem de um ser que está à margem, pois a sociedade não
o reconhece, degradando assim sua figura, enxergando como um “profissional
desqualificado [...] com um discutível reconhecimento social” (PEREIRA;
MARTINS, 2002, p. 113,).

De acordo com a fala dos alunos, percebe-se que na atual sociedade as
condições de trabalho são precárias, o que acaba desfavorecendo a ação docente.
Contribuindo com esta reflexão Codo (2000, p. 126) afirma que:

[...] as condições enfrentadas pelos professores não são as melhores, muito
pelo contrário. Os professores sofrem com baixos salários, condições
inadequadas de infra-estrutura e equipamentos, falta de conforto e condições
adequadas de trabalho.

Entende-se por condições de trabalho, um conjunto de recursos que
possibilita uma melhor realização do trabalho educativo, e que envolve tanto a
infraestrutura das escolas, os materiais didáticos disponíveis, quanto ao serviço de
apoio aos educadores e à escola.

Teoricamente pode-se perceber que a conta desta realidade se fecha pela
adequada relação entre fins e meios; entretanto, mesmo com as novas exigências
atribuídas à educação e anunciadas pelos mais diversos meios tecnológicos do
atual momento histórico ainda não será possível concordar com as reais condições
de trabalho e exercício da pratica docente, pois estudos recentes comprovam que
as condições de trabalho ainda demonstram uma crescente precarização e
deterioração das condições laborais impostas pelo mercado de trabalho.

Dessa forma, a profissão está passando por um processo de precarização
no que tange ao sucateamento da educação, atingindo diretamente o professor,
como também a relação entre professor-aluno. Esse processo leva o docente a
enfrentar todo tipo de percalços em sua prática docente, como por exemplo, a
violência simbólica e física.

Corroborando com esta reflexão o aluno do 1º ano do Curso de História
ressalta que:

[...] a profissão de professor, é uma profissão de risco, pois muitos são
agredidos fisicamente e verbalmente, sofrendo ameaças constantes dos
alunos. (aluno do 1º ano do curso de História, 19 anos).

É nestas condições que os professores têm exercido o seu ofício atualmente,
e em função desta adversidade na relação com o aluno, raro tem sido os professores
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que não desenvolvem certa apatia com a profissão, causando nos mesmos todo
tipo de doenças relacionadas ao estresse físico e mental. Codo (1995) diz que o
profissional neste contexto encontra-se:

Encalacrado em uma situação de trabalho que não pode suportar, mas da
qual também não pode desistir. O trabalhador arma, inconscientemente,
uma retirada psicológica, um modo de abandonar o trabalho apesar de
continuar nos postos de trabalho. (CODO, 1995, p. 119)

Estes aspectos relacionados acima são denominados por Codo como a
síndrome de Burnout, e esta é assim definida:

[...] uma síndrome que afeta principalmente os trabalhadores encarregados
de cuidar. Burnout foi o nome escolhido; em português algo como ‘perder
fogo’, ‘perder a energia’, ou ‘queimar (para fora) completamente’ (numa
tradução mais direta). É uma síndrome através da qual o trabalhador perde
o sentido da sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não o
importam mais e qualquer esforço lhe parece inútil. (CODO, 2000, p. 237-
238).

Relacionando a análise de Codo com o depoimento do aluno acima citado,
encontramos questões pertinentes que precisam ser discutidas no currículo do
Curso de História, pois o trabalho do professor na concepção discente, apresenta
um quadro de alienação e de reprodução da massificação da educação, enquanto
área de atuação, perdendo assim, o sentido da identidade da formação e atuação
docente.

Os dados obtidos durante a pesquisa apontam também, que os discentes do
Curso de História veem a profissão professor com muito descaso, angústia, medo
e apresentam falta de compreensão em relação à identidade da formação e atuação
docente, como pode ser constado na seguinte fala:

Ser professor na atual conjuntura é basicamente assim: uma caixa de papelão,
grande, que atrapalha que não tem valor, está cheia de tijolos e molhada,
onde a melhor opção é deixá-la onde está e como está. Ainda deve servir
para alguma coisa. (Aluno do 4º ano de História, 26 anos).

A citação acima demonstra um olhar cético sob o trabalho docente, sua
representação é a de uma profissão que não traz dignidade e bem-estar. A docência
que já foi uma profissão fundamental e que gozou de prestígio é agora percebida
como uma categoria secundária e desvalorizada pelo contexto social.
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Pode-se constatar também, por meio das falas dos alunos do Curso de
História, que em sua grande maioria, apresentam dificuldades de sistematizar suas
ideias em relação à formação e atuação docente, isto é, as respostas dadas basearam-
se numa linguagem que pode ser denominada de senso comum.

Entende-se por senso comum, segundo Gramsci (1984), uma "Filosofia
espontânea", popular, peculiar a todos os homens, que está contida não só no
senso comum, mas também na linguagem, no bom senso e na religião popular.
Essa filosofia, situada ao nível do inconsciente, do pensamento desagregado e
ocasional, é apenas uma concepção de mundo "imposta" mecanicamente ao homem
pelo ambiente exterior, a qual ele aceita subalterna e passivamente e da qual partilha,
no pensar e no agir acrítico, num determinado grupo social (SANTOS, 2009).

Esse sujeito descrito por Gramsci é o homem-massa, aquele que, não
possuindo consciência do significado da sua própria ação, não pode avaliar
criticamente sua forma de participação no processo histórico. Sua concepção de
mundo, subalterna e heterogênea, reflete, fundamentalmente, os padrões impostos
pela classe dominante e influi diretamente sobre sua ação, impedindo-o de agir de
modo crítico e coerente (SANTOS, 2009).

Contribuindo com essa reflexão, Adolfo Sánchez Vásquez afirma que:

senso comum é o ponto-de-vista do praticismo; prática sem teoria, ou com
o mínimo dela. Na consciência de senso comum o prático - entendido num
sentido estritamente utilitário - contrapõe-se à teoria. Esta se faz desnecessária
ou nociva para a prática, o ponto-de-vista do senso comum docilmente de
desdobra aos ditames ou exigências de uma prática esvaziada de ingredientes
teóricos. Em lugar destes tem-se ‘uma rede de preconceitos, verdades
estereotipadas e, em alguns casos, superstições de uma concepção irracional
(mágica ou religiosa) do mundo. Para o senso comum a prática se basta a si
mesma’. (VÁSQUEZ, 1982, p. 13).

Percebe-se, portanto, a necessidade de uma discussão e reformulação
curricular em relação ao Curso de História, pois ao analisarmos a grade curricular
identificamos que esta apresenta, por meio de suas ementas, discussões frágeis e/
ou superficiais relacionadas a formação e atuação docente, o que implica em uma
visão de senso comum dos seus discentes. A mostra da pesquisa de campo apontou
que os alunos desconhecem o conceito e a prática docente, como demonstra o
depoimento abaixo:

O que é ser professor, sinceramente não sei responder. Pois a experiência
empírica ainda é pequena. Foram somente duas semanas em sala de aula,
experiência pequena, mas muito valorosa. (Aluno do 4º ano de História, 35
anos).
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Diante de um cenário caótico e confuso no qual se encontra o professor a
má compreensão da formação e atuação docente desse profissional contribui para
o fracasso escolar e, sobretudo, o fracasso educacional. Essa problemática não
pode cair em vala comum. Lidar com a profissão professor de forma relapsa é
abrir precedentes para má formação de cidadãos.

Segundo Libâneo (1998, p. 49):

A desqualificação profissional do professorado é notória, porque os cursos
de formação não vêm acompanhando a tendência de desprofissionalização
e de decréscimo do conceito social da profissão, fortalecer as lutas sindicais
por salários dignos e condições de trabalho. É preciso, junto com isso, ampliar
o leque de ação dos sindicatos envolvendo também a luta por uma formação
de qualidade, por uma cultura do profissionalismo, de modo que a profissão
ganhe mais credibilidade e dignidade profissional.

De acordo com Papi (2005) a profissionalização supõe envolvimento,
responsabilização, iniciativa, engajamento profissional. Ser professor ou exercer o
professorado é muito mais complexo do que apresentado no senso comum. É
encarando a complexidade dessa profissão que é possível atentar para uma formação
docente mais crítica-reflexiva e com ações políticas mais efetivas.

Considerações Finais

Estas reflexões em relação à precarização do trabalho docente necessitam
ser problematizadas no contexto das licenciaturas, pois estes mesmos alunos que
estão representando socialmente a profissão do professor estão de certa forma,
“lançando um olhar” para o futuro como docentes, ou seja, estas representações
necessitam ser indagadas, questionadas e ressignificadas, pois caso não sejam,
possivelmente serão reproduzidas na prática docente.

Contudo, as representações dos discentes do Curso de História no que
consiste à formação e atuação docente podem levar a questionamentos de idéias,
de práticas para pensar e construir novas identidades profissionais, possibilitando
assim, a construção de novas identidades em relação ao ser professor. Para tanto, é
necessário que as licenciaturas por meio dos seus currículos promovam espaços
de reflexão e de debate sobre as representações da profissionalização docente.
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Introdução

A sociedade contemporânea caracteriza-se por variações no mundo do
trabalho, avanço da ciência e da tecnologia, ampliação das informações, valorização
da economia e alterações nas políticas sociais. Todas as transformações trazem
consequências às relações humanas, modificando a maneira de compreender o
mundo e nele interagir.

Assim, o contexto escolar também apresenta um turbilhão de alterações,
pois as transformações na educação vão exigir da escola e do professor novas
formas de lidar com o conhecimento, com o aluno e com o mundo. Diante disso,
os desafios inerentes ao processo educativo são desdobrados em muitas situações
inusitadas, principalmente no que se refere ao trabalho docente.

Neste contexto, a reflexão relativa ao exercício da profissão docente é urgente.
O significado de “ser professor” na atual sociedade, chamada de globalizada,
informa que as concepções acerca da profissão docente não podem ser ostentadas
no imaginário do cotidiano, ou mesmo alardeadas por meras representações sociais.
A naturalização do conceito anula hipóteses de crise no trabalho docente, atingindo
diretamente a identidade social, pois, para muitos:

1 Docente da Universidade Estadual de Londrina. Contato: dircemorae s@sercomtel
.com.br.
2 Docente da Universidade Estadual de Londrina. Contato: cchueire@uel.br.
3 Discente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Contato:
anacarla_miranda@hotmail.com.
4 Discente do curso de Pós-Graduação em Metodologia da Ação Docente da Universidade
Estadual de Londrina. Contato: daysaa@gmail.com.
5 Discente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Contato:
letícia_guedes2@hotmail.com.
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[...] os professores não podem mais se comportar como simples
transmissores de conhecimento estáveis ou invariáveis e de uma cultura
“eterna”: a cultura escolar, como também a cultura da sociedade, são
envolvidas por um turbilhão. A multiplicação de inovações e de técnicas, a
velocidade sempre maior com que é colocada em circulação e desaparecem
objetos e saberes, certezas e idéias, provocam nos professores o sentimento
de estar sendo continuamente ultrapassados. (TARDIF; LESSARD, 2005,
p. 145).

Considerando que muitos são os desafios inerentes ao trabalho docente,
principalmente por que, embora as atividades essenciais ao exercício da profissão
são baseadas no trato com o conhecimento e relacionamento com alunos em salas
de aula, (TARDIF; LESSARD, 2005), há outras responsabilidades, mais complexas,
que envolvem enfretamento de desafios próprios da atualidade, tais como novas
organizações dos grupos sociais e a velocidade de troca de informações, entre
tantos outros.

Diante deste contexto cabe questionar: o que significa ser professor na
atualidade? Como pode ser entendido o seu trabalho? Em relação aos cursos de
formação de professores, qual a representação que se tem do ser professor? Como
os alunos de licenciatura, futuros docentes, entendem o papel do professor?

A busca por resposta a estas questões instigou a realização de uma pesquisa
relativa às representações que os discentes apresentam sobre “ser professor”. O
principal objetivo orientador desse estudo foi compreender, por meio das falas
dos discentes do último ano do Curso de História da Universidade Estadual de
Londrina, as representações que se têm em relação à docência. Outros objetivos
foram: verificar como o processo de formação inicial colabora na compreensão
das transformações pelas quais a identidade profissional do docente vem sendo
construída e identificar aspectos que possam desmistificar as representações
equivocadas que se encontram cristalizadas socialmente. Justifica-se o estudo
considerando que os alunos possuem saberes, concepções e imagens sobre o
trabalho docente que influenciam o seu ser e o seu fazer pedagógico, tendo em
vista que são construídos ao longo de um percurso escolar e profissional. Este
estudo está vinculado ao projeto de pesquisa denominado “Gênero na Docência:
uma representação dos discentes dos Cursos de Licenciatura da Universidade
Estadual de Londrina”.

A opção metodológica amparou-se nos pressupostos da pesquisa qualitativa,
pois considera a realidade como importante fonte de dados, pela riqueza de
situações, circunstâncias e pessoas. As construções teóricas que se formam são
frutos da análise dos dados coletados. Considera a essência do processo de
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investigação de um problema que se manifesta em atividades cotidianas. A pesquisa
qualitativa permite ainda, reconhecer o significado que as pessoas dão as coisas
(LUDKE; ANDRÉ, 1986).

Realizar uma pesquisa qualitativa foi a opção escolhida porque esta possibilita
que o pesquisador também possa ser participante e tem como tarefas interpretar
o contexto e compreender seus significados. Essa abordagem focaliza o processo
e “[...] busca a interpretação no lugar da mensuração, a descoberta em lugar da
constatação, valoriza a indução e assume que fatos e valores estão intimamente
relacionados, tornando-se inaceitável uma postura neutra do pesquisador.”
(ANDRÉ, 2005, p. 17)

O curso de licenciatura em História, em questão, tem por objetivo “formar
profissionais para a educação, para atuar em diferentes níveis e modalidades de
ensino da escolarização regular e em atividades de ensino-aprendizagem”. Para
tanto, a proposta é a “indissociabilidade entre pesquisa e ensino, teoria e prática
[...] dimensões da formação do Educador e da formação do Pesquisador”. O
curso com 3120 horas é organizado em um conjunto de atividades acadêmicas,
entre elas disciplinas obrigatórias de conteúdos histórico/historiográficos e de
formação do professor e disciplinas optativas que permitem diálogo com outras
áreas do conhecimento (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,
2009).

 O grupo colaborador foi formado por 33 alunos, jovens formandos com
idades entre 20 e 25 anos e que apresentaram nos seus depoimentos concepções
relativas ao exercício da docência, sem necessariamente reportarem-se ao magistério
em História. Os dados foram coletados nos anos de 2010 e 2011 a partir de
solicitação oral para que os alunos respondessem, por meio de texto ou desenho,
à pergunta “o que é ser professor?”. Os trâmites da pesquisa seguiram as orientações
legais e acadêmicas da instituição em questão, não oferecendo situação de dolo ou
constrangimento a qualquer colaborador.

O aporte teórico que fundamentou este trabalho foi a “teoria das
representações” proposta por Moscovici (2010) e Jodelet (2001). Segundo
Moscovici (2010, p. 37) as representações sociais,

[...] são impostas sobre nós, transmitidas e são produto de uma sequência
completa de elaborações e mudanças que ocorrem no desuso do tempo e
são o resultado de sucessivas gerações. Todos os sistemas de classificação,
todas as imagens e todas as descrições que circulam dentro mesmo das
científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação
na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que invariavelmente
reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação
presente.
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Assim, analisar a identidade do professor levando em consideração as
representações sociais dos discentes de um curso de licenciatura em seu processo
de formação inicial colabora na compreensão das transformações pelas quais
essa identidade profissional do docente vem passando e desmistifica as
representações equivocadas que se encontram cristalizadas socialmente. Isso porque
“[...] a identidade profissional é uma construção que perpassa a vida profissional,
desde a etapa de escolha da profissão, passando pela formação inicial e pelos
espaços institucionais onde se desenvolve a profissão” (PAPI, 2005, p. 51).

A categoria “ser professor” tem por suporte o trabalho de Santos e Machado
(2010). Estes autores expressam que “a representação social do ser professor é
construída a partir das informações/conhecimentos [...] durante o processo de
formação (inicial e continuada) e de suas experiências práticas no contexto escolar”
(SANTOS; MACHADO, 2010, p. 14).

Pensando a respeito da criação de padrões sociais dentre os quais o docente
está inserido, Moscovici (2010, p. 34) afirma que “mesmo quando uma pessoa ou
objeto não se adéquam exatamente ao modelo, nós o forçamos a assumir
determinada forma, entrar em determinada categoria, na realidade, a se tornar
idêntico aos outros, sob pena de não ser compreendido, nem decodificado.” É a
partir dessas relações que as representações sociais a respeito da identidade docente
se solidificam no imaginário coletivo.

Portanto, tendo clareza de que o recorte da realidade “representa uma herança
cultural cuja apropriação se dá pela mediação da educação” (PEREIRA; MARTINS,
2002, p. 122), apresentamos as representações dos alunos relativas ao “ser
professor”. Os dados coletados por meio da pesquisa de campo apontam que as
representações dos discentes estão relacionadas a três grupos distintos: o herói
vocacionado, o fracassado e o profissional da educação.

A representação do “ser professor” como o herói vocacionado refere-se à
ideia do professor como o ídolo, o mestre a ser seguido, exemplo de dedicação e
compromisso, corajoso, alguém que vai fazer a diferença na vida dos alunos e seu
trabalho é algo mágico e encantador, como demonstram:

Ser professor é ter esta imensa responsabilidade, mas é algo mágico, é algo
que dá imenso prazer, pois você participa do aprendizado e vê a evolução
do ser humano. (aluno 5)

[...] um exemplo a ser seguido pelos alunos se estes o admirarem. É aquele
que com gestos e palavras salva vidas, [...] pode fazer a diferença na vida de
um aluno e transformá-lo em melhor. (aluno 14).
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Ser professor é um ato de coragem [...] pela busca constante em “sonhar”
e também em constante tentativas de fazer outros (os alunos, por exemplo)
a sonharem também. (aluno 30).

[...] é um dom que faz com que ele tenha paciência de aplicar tais fundamentos
aos seus alunos, [...] no qual o professor é um herói. (aluno 19).

A ideia de professor como herói compreende o docente como guia que
direciona a vida do educando. Santos e Machado (2010) apresentam considerações
de que este é um elemento fortemente identificado na representação social dos
professores na atualidade. Brzezinski (2002 p. 16) entende a vocação como “um
conceito socialmente construído, que se consolida na preparação profissional
mediante a formação inicial e continuada”.

Lemos, França e Machado (2002, p. 151) apresentam em pesquisa sobre o
assunto, que 33% dos professores expressam que, para ser professor, é necessário,
“[...] gostar do que faz, doar-se e ser escolhido por Deus [...]”, entre outras
características, que marcam o que os autores chamam de esfera subjetiva da profissão.
A esfera subjetiva reflete a aquisição da identidade para si, em que o professor
desenvolve sua percepção muito mais como pessoa do que como profissional da
área. Assim, a representação do professor vocacionado tem suas origens no universo
cultural daqueles sujeitos que consideram a escola a grande redentora dos males
da sociedade, capaz de provocar e efetuar mudanças nas pessoas pelo simples fato
de existir enquanto instituição responsável por conduzir as gerações ao domínio
do código social exigido.

A ideia vinculada ao professor vocacionado aponta para uma concepção de
realidade conduzida sob a ênfase do afetivo, dificultando a compreensão mais
ampliada sobre as relações entre escola, família e comunidade. Essa visão de
realidade externa ao mundo particular retira a condição de pertencimento – eu
como sujeito histórico e, identidade profissional – parâmetros de construção da
profissão, elementos importantes para evidenciar a formação. A ideia de professor
vocacionado expressa dificuldade em relacionar o conteúdo estudado, as
experiências de vida e a realidade social mais ampla, como processo de construção
do conhecimento (OLIVEIRA, 2005). A superação desta representação deve ser
tarefa dos cursos formadores de professores para evitar o

despreparo teórico [...] para lidar com a realidade e aprofundar a análise
sobre as origens da situação e suas implicações para o processo de degradação
do trabalho do professor e para manutenção/seleção escolar [e] entender
porque é importante, no contexto da escola pública, encontrar incentivos
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para que seus alunos tenham motivação e estímulos necessários para se
relacionar de uma forma crítica com o conhecimento e com a escola de
um modo geral [...] com a intenção de auxiliar os alunos a se apropriarem
dos métodos científicos para analisar a natureza e as relações que o homem
estabelece como ela. (FREITAS, 1996, p. 110-112).

A pesquisa também demonstra que há, entre os discentes, uma representação
do professor como um ser portador de um descrédito social, fracassado, com
poucas chances de sucesso profissional Tal constatação evidencia um desafio a ser
enfrentado, um estado de alerta, pois é o crescente mal-estar e desvalorização
sentidos por muitos educadores e que se manifesta pelo desânimo e pela descrença.
O aluno 3 manifesta a ideia quando expressa que “ser professor ou estar professor,
é combater um combate perdido, talvez um bom combate, mas de fato perdido.
Talvez por isso o professor seja como um misto de herói infeliz, em alegoria um
Pierrot contemporâneo. Aonde só resta o pranto do insucesso”.

Diante de tais aspectos é importante repensar a identidade docente mediante
as mudanças ocorridas nas últimas décadas dentro do contexto escolar em relação
às muitas tarefas, exigências e a excessiva jornada de trabalho que refletem em uma
“sensação de frustração psicológica, ou física decorrente das precárias condições
de trabalho, da falta de valorização social e da crise de identidade profissional”
(CUNHA, 2005, p. 13).

O mundo produtivo acarreta ao trabalho do professor exigências diversas e
muitas vezes externas ao trabalho em sala de aula, sejam elas burocráticas, de
aperfeiçoamento constante, de atendimento de diferentes necessidades
educacionais. De qualquer forma, o preparo docente para enfrentar os problemas
pode não existir na devida proporção, contribuindo para o desenvolvimento de
sentimentos de insegurança, instabilidade que podem acarretar perda da identidade
docente.

Porém, ao tratar da constituição da identidade docente é necessário entender
que esta se “configura uma forma de ser e fazer a profissão; portanto, precisa
consistir em um processo no qual os professores considerem-se atores, responsáveis
e autônomos, pelo trabalho que desenvolvem e pela vida pessoal e social que fazem
parte” (PAPI, 2005, p. 53).

Podemos através de um esforço, tornar-nos conscientes do aspecto
convencional da realidade e então escapar de algumas exigências que ela
impõe em nossas percepções e pensamentos. Mas nós não podemos imaginar
que podemos libertar-nos sempre de todas as convenções, ou que possamos
eliminar todos os preconceitos. Melhor que tentar evitar todas as convenções,
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uma estratégia melhor seria descobrir e explicitar uma única representação.
Então ao invés de negar as convenções e preconceitos, esta estratégia nos
possibilitará reconhecer que as representações constituem para nós um tipo
de realidade. (MOSCOVICI, 2010, p. 35).

A relação existente entre trabalho e constituição do capitalismo é elemento
importante para compreender a maneira como o homem vem organizando a
produção de sua vida material e como tem caracterizado, para os dias de hoje, o
trabalho alienado, considerando-se que grande parte dos trabalhadores não possui
poder de decisão sobre os processos ou sobre o produto de seu trabalho e estão
sujeitos ao movimento do mercado, sejam eles assalariados ou “autônomos”
(OLIVEIRA, 2005).

 Para Fernández Enguita (1989), a liberdade de ação do trabalho na
transformação da realidade rompe-se na polarização da organização do processo
produtivo e caracteriza a transição entre o trabalho livre e o alienado. Dito de
outra forma, a lógica da venda da força de trabalho para outro que detém os meios
de produção (capital) estabelece subordinação e dominação nas relações e faz com
que o produto do trabalho passe a ser estranho ao trabalhador (FREITAS, 1995,
1996). Essas colocações são necessárias para situar o papel da educação dos
professores no mundo comandado pelo capital. Compete aos cursos de formação
de professores discutirem as relações entre o trabalho e a educação, retomando
aspectos da acumulação do capital e o desenvolvimento da ciência, da cultura e da
formação dos trabalhadores, considerando ainda:

[...] a formação do professor junto às possibilidades e limitações concretas
do seu exercício profissional, as condições de trabalho, o valor atribuído ao
conhecimento produzido pela humanidade, a busca pela escola pública, laica
e de qualidade, a construção de uma sociedade mais justa. (OLIVEIRA,
2005, p. 62).

Os dados obtidos durante a pesquisa apresentam, também, que entre os
discentes há aqueles que entendem que ser professor vai além de repassar um
conhecimento pronto, uma verdade absoluta, mas que a preocupação deve recair
sobre a formação de uma consciência crítica no aluno. A representação de um
profissional da educação comprometido com uma prática social, na qual a
construção do conhecimento se dá na relação dialética que se estabelece pode ser
expressa na fala do aluno 23, ao dizer que “ser professor de História é despertar
ou amadurecer nos alunos uma consciência histórica, possibilitando que esses se
vejam como sujeitos históricos e agentes de transformação”.
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Corroborando com esse entendimento, o aluno 24 relatou que entende que
ser professor de História “é contribuir para a formação de indivíduos críticos,
cientes do seu papel social, para além do ensino de conteúdo”. O aluno 27 ainda
complementa dizendo que “é estar disposto a levar o conhecimento ao aluno,
também aprender com ele, é procurar se atualizar com as diversas formas de
aprender. Enfim compreender a necessidade e a importância do saber para a
sociedade”.

Outro depoimento a ser destacado que evidencia tal representação é a
expressa pelo aluno 33 que vê o professor como um profissional que não só realiza
a ação de ensinar, mas faz “parte de uma ‘cadeia’ de sujeitos que têm como objetivo
realizar a construção de saberes. Para isto é necessário ter capacitação para transmitir
e receber conhecimento e a partir disso formar um cidadão crítico e com a
consciência social”.

Tais depoimentos demonstram que entre os discentes há a representação
do ser professor como profissional da educação, consciente do tipo de homem
que vai ajudar a formar, que age pautado em uma ética profissional, que se ocupa
em adquirir e produzir conhecimento e que atua em sala de aula com esmero. Ser
professor, aqui, é ser o agente formal da educação, enquanto sujeito disposto a
ensinar, dialogar, transmitir o conhecimento ao aluno. É também um referencial
para as gerações que lida, pois apresenta finalidade em seus atos educativos.

As falas dos discentes também apresentam a necessidade de um processo
de formação constante no sentido de possibilitar uma ação educativa que vai
despertar no aluno uma consciência crítica e cidadã. Para tanto é necessário “[...]
uma formação que tome o campo social da prática educativa e de ensinar como
objeto de análise e compreensão crítica, de preposição, que desenvolva no professor
atitude de pesquisar, como forma de aprender” (PIMENTA, 2008, p. 186), fazendo
da sua prática, uma práxis.

Os aspectos referidos acima devem ser entendidos como recursos dos cursos
de professores, os quais devem reconhecer que

[...] todo processo de ensino é prática social e, mediadas por esse contexto,
as situações pedagógicas são organizadas teórico-metodologicamente com
intencionalidade, num movimento dialético, em que divergências conceituais
proporcionam modismos pedagógicos e ao mesmo tempo, resistências,
colaborando para transformações mais consistentes. (OLIVEIRA, 2005, p.
289).

Acreditamos que os cursos de formação de professores têm o dever de
proporcionar aos alunos discussões acerca do significado de “ser sujeito de sua
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própria história, com a grande responsabilidade de ser protagonista de novos
arranjamentos sócio-históricos [...] só possível a partir da compreensão da atividade
docente como trabalho produzido e que produz relações sociais, transformador
da realidade (OLIVEIRA, 2005, p 300).

Considerações Finais

Realizar uma pesquisa com o intuito de compreender as representações que
se têm em relação à docência é de extrema relevância no contexto das licenciaturas,
pois “a partir da formação inicial, os professores passam a construir sua profissão,
[...] a configurar, perante a sociedade e perante si mesmos, os caminhos que pretende
seguir enquanto categoria profissional” (PAPI, 2005, p. 72).

Com a realização desta pesquisa foi possível identificar varias questões que
permeiam a profissão docente. Em primeira instância, fica evidente que a sociedade
possui uma ideia um tanto equivocada sobre a identidade profissional do professor.
Desde a antiguidade ser educador tem se esboçado uma atuação como vocação,
como dom e doação e isso permanece muito presente atualmente. A desvalorização
que o trabalho docente vem sofrendo em nossa sociedade assume uma
representação de descrença e fracasso entre os pesquisados. Já o entendimento do
ser professor como profissional se faz presente, porém não de forma intensa.

Assim, as representações sobre o ser professor no entendimento dos
discentes do Curso de História apontam para a necessidade de refletir e realizar
estudos que possam acompanhar a evolução da profissão ao longo do tempo,
ajudando na construção de uma identidade profissional mais consolidada.

Para tanto é necessário que as licenciaturas trabalhem no sentido de
problematizar, discutir e entender melhor o que significa ser professor, pois todas
as representações mencionadas podem, de certa forma, influenciar ou até mesmo
fragilizar a identidade docente.

Para Oliveira (2005, p. 304), há responsabilidades históricas e há um desafio.
Entre as primeiras estão a busca pela superação “do tempo mecânico, o espaço
burocrático e o trabalho obsoleto que não considera a existência de estudantes e
professores”, afastando os sujeitos das possibilidades de discussão dos
condicionantes do trabalho pedagógico. O desafio propõe que as bases da formação
dos professores apresentem aos alunos um caminho que lhes permita colocar, em
seu horizonte profissional, o projeto da escola e sociedade que vislumbram e para
os quais orientam sua atuação e seu compromisso, mediante o agir de forma criativa
e transformadora na escola de educação básica, com suas contradições, limitações
e possibilidades (FREITAS, 1996).
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INFLUÊNCIAS E DESAFIOS
DA PRÁTICA:

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM
MATEMÁTICA

Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho1

Introdução

O conceito de conhecimento matemático é muito amplo, mas é consenso
que o aprendizado da matemática relaciona-se com os conhecimentos do qual o
professor é detentor, tanto de natureza específica do conteúdo matemático, como
também de conhecimentos oriundos das ordens pedagógica e didática. Ou seja, o
aprender relaciona-se tanto com o ensinar como com a maneira de se ensinar;
como já dizia Freire, “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender” (FREIRE, 1997, p. 25).

Em 2010, assumimos a coordenação do Estágio Curricular do Departamento
de Matemática, na Universidade Estadual de Londrina, sendo responsável pela
parte prática das disciplinas que compõe o estágio no Curso de Matemática, na
habilitação Licenciatura, 6EST303 e 6EST304, oferecidas aos alunos do terceiro e
quarto anos deste curso, respectivamente. Estas disciplinas referem-se ao estágio
‘obrigatório’ do curso, visando a formação inicial dos licenciandos, futuros
professores da educação básica.

A ideia principal da proposta disciplinar é possibilitar a imersão plena do
aluno de licenciatura nas escolas públicas estaduais, fazendo-o atuar em diversos
momentos do cotidiano escolar, permitindo que possa vislumbrar a complexidade
e variedade do ambiente educativo, com a participação diária em suas atividades.

Notamos que esta inserção age duplamente na formação deste profissional,
o professor de matemática do ensino básico. De um lado, pensado como professor em
formação e futuro professor, o estudante de licenciatura; de outro lado, também
pensado como profissional que atua há algum tempo no ensino básico de
matemática nas escolas públicas, mas que, por esse mesmo motivo, possivelmente
encontra-se afastado das inovações metodológicas, pedagógicas e tecnológicas que
os futuros professores podem possuir, a intervenção oriunda do Estágio
Supervisionado curricular obrigatório impactua ambas as partes, incentivando a

1 Professora Adjunta do Departamento de Matemática, Coordenadora de Estágio do
Departamento de Matemática, Universidade Estadual de Londrina – UEL, 2010/2011.
Contato: tucci@uel.br.



38

troca de experiências entre estes dois grupos heterogêneos. Também há efeito
direto na formação dos estudantes dos ensinos fundamental e médio, por meio da
ação dos licenciandos, que possibilitam o contato com um conteúdo de matemática
oferecido de maneira não standart, seguindo tendências atuais de metodologias
diferenciadas como a resolução de problemas, a modelagem e a investigação em
Matemática.

Considerações Teóricas

A formação inicial do futuro professor de Matemática está diretamente
relacionada com a possibilidade de esse profissional inserir-se no ambiente da
Escola Pública, para conhecer, experienciar e vivenciar a ampla problemática que
o caracteriza, no intuito de suscitar-lhe o desejo permanente de aperfeiçoamento
formativo como também a aquisição de prática efetiva do exercício de atividades
relacionadas ao ensinar e aprender matemática, considerando as especificidades
deste ambiente escolar.

 Por outro lado, não é de hoje que a questão da formação continuada é
abordada, constituindo ainda assim, foco de atenção de formadores de professores
em todos os níveis acadêmicos (NÓVOA, 1995; D’AMBRÓSIO, 1996).
D’Ambrósio (1996) já se perguntava como seria possível ao professor sair da
calamitosa situação de obsolescência em que muitos se encontram, após vários
anos lecionando para alunos que se mantêm constantemente atualizados, uma vez
que nem sempre a proximidade com grupos de formação continuada e com as
universidades é realidade. Como pode ele, professor atuante no ensino básico,
ocupar-se da própria atualização e de seu aprimoramento profissional, rediscutindo
aspectos diversos, quer de natureza metodológica, quer pragmática?

 A formação continuada de professores mantém-se assunto relevante ainda
no século XXI, embora muito já se tenha discutido, isto porque, no mínimo, a
formação de um professor não está dissociada dos contextos sociais e culturais no
qual está inserido, já que o profissional desenvolve-se em acordância com um
contexto histórico determinado, que influi em sua natureza e em suas atitudes.

Para Imbermón (2010),

[...] não podemos falar nem propor alternativas à formação continuada sem
antes analisar o contexto político-social como elemento imprescindível na
formação, já que o desenvolvimento dos indivíduos sempre é produzido
em um contexto social e histórico [...] Não podemos separar a formação do
contexto de trabalho [...] o contexto condicionará as práticas formadoras,
bem como sua repercussão nos professores, e, sem dúvida, na inovação e
na mudança. (IMBERMÓN, 2010, p. 9).
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Segundo este autor, nesta última década, busca-se alternativas para a
profissão de ensinar, já que os contextos sociais que condicionam a formação
sofreram – a ainda sofrem – mudanças vertiginosas, quer sejam causadas pelas
mudanças econômicas, pelos imensos avanços tecnológicos ou pelas alterações
culturais, o que causou certa crise na profissão.

Tem-se a percepção de que os sistemas anteriores não funcionam para educar
a população deste novo século, de que as instalações escolares não são adequadas
a uma nova forma de ver a educação. Cada vez mais tem importância a formação
emocional das pessoas, a relação entre elas, as redes de intercâmbio, a comunidade
como elemento importante para a educação (IMBERMÓN, 2010, p. 22).

A conclusão do autor vai ao encontro de uma perspectiva de trabalho que
não despreza o passado, ao contrário, o passado deve ser analisado e considerado
para poderem ser criadas alternativas de transformação; mas no presente, há a
necessidade de se considerar que todo e qualquer processo de formação que
pretenda inovar não pode se esquecer de que sem a presença e a participação
efetiva dos professores pode terminar transformando-se em mera alteração técnica,
mera mudança terminológica, pois, afinal, “deve-se trabalhar com os professores e
não sobre eles” (IMBERMÓN, 2010, p. 26).

Quando a questão da formação continuada de professores se põe, outras
questões paralelas são sobrepostas. Os domínios cognitivo e subjetivo são invocados,
pois as impotências dos professores diante das inúmeras demandas dos alunos
quase sempre acompanham a procura por formação continuada. Umas das falas
mais comuns dos professores sobre o motivo da procura por um conhecimento
novo, quer seja exclusivamente referente ao conteúdo matemático, quer seja sobre
experiências didáticas ou pedagógicas, refere-se sobre sua angústia diante da clássica
pergunta dos estudantes: “Para que é que serve isso?”.

Essa pseudo distância entre a matemática escolar e a matemática aplicada às
atividades cotidianas, prática, é apontada como sendo um “estranhamento entre
escola e rua” (LINS, 2004, p. 100). Argumentando sobre essa distância, Lins (2004)
afirma que há um conhecimento matemático, uma maneira formal de produção de
matemática que nem sempre é correspondente ao que o estudante, especialmente
dos níveis fundamental e médio, esperaria do conteúdo que permeia os currículos
escolares. De fato, a clássica pergunta a qual nos referimos, desassossego de muitos
professores, aponta bem esse estranhamento entre a matemática da rua e a da
escola, o estudante não percebe ligações entre o objeto matemático escolar e aquilo
que vê, experimenta no cotidiano. Mas há aqui outro viés que discutiremos a seguir.
Refere-se ao quê move o aluno ao estudo de determinado conteúdo, mesmo que
seja outro, como história ou geografia. Quando o aluno faz esse questionamento,
além desta desconexão que mencionamos, há um aspecto pouco abordado, que é
o motivo da pergunta. O que leva o estudante a tal questionamento?
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Certamente, o estranhamento está presente. Contudo, inegável é que há
pelo menos outros dois fatores a serem apontados: primeiro, o desentendimento
do conteúdo específico, ou a dificuldade para entendê-lo que pode ter ocasionado
algum esforço e também, o desinteresse pelo conhecimento ou saber algo de
matemática, que talvez, não tenha aplicação imediata, ou aplicação elementar.
Dificuldade e desinteresse, dois aspectos de natureza subjetiva.

Ainda neste âmbito de diferenciação entre “dois tipos de saberes”, Moreira
e David (2007) ressaltam que as práticas do matemático e do professor de
matemática da escola referenciam-se em objetivos diferentes, enquanto para o
primeiro, trata-se da produção de resultados originais de fronteira, para o segundo
a prática deve-se ser referendada num contexto educativo, com definições mais
descritivas, formas alternativas para as demonstrações (mais acessíveis ou fáceis) e
reflexões sobre os erros dos alunos.

Os professores que atuam nas escolas apontam a falta de conhecimento
matemático acadêmico, formal como um dos motivos para a ineficácia do trabalho
docente. Entendem que, na figura do conhecimento do professor, encontra-se
também um caminho que desperta no aluno o interesse pelo conhecimento
matemático. Assim, a lógica que se sustenta é a de que, uma vez que o professor
tenha um conhecimento mais aprofundado das questões e objetos matemáticos,
terá maior possibilidade de atuar positivamente frente aos alunos (CARVALHO et
al., 2009). Por outro lado, Mrech (2005) aponta, muito pertinentemente, que

A Educação Continuada introduziu a crença de que é possível o sujeito se
transformar sempre, aprender sempre. Mas diferentemente do hardware do
computador que pode ser sempre trocado, as mudanças nos seres humanos
esbarram em uma série de impasses. [...] O mundo exige o novo de uma
maneira constante e radical, mas o corpo tem limites para sua transformação.
(MRECH, 2005, p. 20).

Desta feita, como não são máquinas, os professores estão (e estarão) sempre
sujeitos a certas restrições, certos limites.

Sem dúvida, no que toca a formação inicial, um primeiro momento no qual
há o encontro entre os futuros professores de matemática e os professores que
estão atuando nas escolas públicas ocorre durante o processo de Estágio Curricular
Obrigatório. Muitas vezes, o estudante de graduação passou os anos iniciais de sua
formação nos bancos universitários, muito longe das escolas públicas onde irá
atuar.

Como apontam Cyrino e Passerini (2009),

Dentre as principais críticas feitas aos Cursos de Formação de Professores
de Matemática destacamos a necessidade de discussão e reflexão sobre
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elementos da prática pedagógica, e a desarticulação quase total entre teoria
e prática. O contato gradativo e sistemático com o futuro campo de trabalho,
com as situações escolares em diferentes níveis de ensino, ao longo de todo
o curso de formação inicial, pode possibilitar ao futuro professor reconhecer
limites e potencialidades das práticas educativas observadas; analisar,
construir e testar possíveis ações para remediar ou suprir as necessidades
práticas com as quais entrará em contato em sua futura prática profissional.
(CYRINO; PASSERINI, 2009, p. 126).

Aliando-se esses dois grupos de profissionais, alunos discentes e professores
supervisores das escolas públicas, além dos professores universitários colaboradores
e coordenadores, engendra-se influência profícua e mútua no ambiente escolar,
promovendo elevação da qualidade de ensino, aperfeiçoamento de técnicas didáticas
e pedagógicas e sustentação de saberes pautados em estudo e conhecimento
adquirido ao longo do processo colaborativo, causando impacto direto no
aprendizado dos estudantes dos ensino fundamental e médio nos colégios
participantes como campo de Estágio. Este ambiente cria fontes permanentes de
recursos humanos qualificados e promove o estímulo à formação crítica, isto é,
interfere em diferentes âmbitos da problemática escolar.

Dos Desafios da Prática

Que o estágio, em sua complexidade, traga benefícios essenciais para a
formação inicial dos estudantes parece indiscutível. Indiscutível também é a
necessidade da implicação do estudante em sua formação, isto é, que o estudante
saiba e valorize o trabalho acadêmico no qual está envolvido, que perceba a
oportunidade oriunda do estágio supervisionado como prática vivenciada com
acompanhamento, como oportunidade de aquisição e troca de experiências escolares
que poderão norteá-lo nos futuros momentos de lecionar.

Durante o período atual, como coordenadora de estágio, presencio uma
gama de adversidades ocorridas para a realização do mesmo. Cito alguns exemplos
que, segundo as escolas e coordenação envolvidas, foram motivos para o
cancelamento de aulas previamente agendadas para os estagiários: (i) troca entre
professores para que os alunos da escola não ficassem com aulas vagas e antecipação
de horário, o que fez com que o estagiário não estivesse presente para sua regência,
pois chegou ‘fora do horário’, uma vez que este havia mudado sem aviso prévio;
(ii) homenagem à guarda municipal, o que causou a suspensão das aulas no dia
estabelecido para o desenvolvimento das atividades; (iii) chuvas fortes, o que causou
a suspensão das aulas porque os alunos estavam molhados; (iv) passeios com os
estudantes do colégio, em datas previamente agendadas para a realização do estágio;
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(v) cancelamento de aulas, devido a jogos de futebol (2010 foi ano de Copa do
Mundo); (vi) professores regentes que faltavam sem prévio aviso e sem motivo
determinado, impossibilitando a realização do estágio, pois segundo a legislação
vigente, é obrigatória a presença do professor regente na sala de aula, acompanhando
o estagiário.

Saber que contratempos acontecem faz parte da vida acadêmica e faz parte
da realidade escolar fundamental e básica. Assim, poderíamos esperar que o
estudante, detentor deste conhecimento, isto é, sabedor das complexidades
cotidianas do ambiente escolar, suportasse estes contratempos sem maiores
dificuldades, compreendendo o ocorrido, porém não é o que acontece.

O estudante que planeja a aula espera ministrá-la e não vê os imprevistos
como acasos, sente-se frustrado e desanimado. Muitas vezes acredita que as práticas/
regências estão mal organizadas, pois entende que deveria ter sido informado dos
imprevistos, sem notar que se são ‘imprevistos’, não há possibilidade de informação
prévia.

Por outro lado, nem tudo ocorre bem com os profissionais regentes nas
escolas também. Muitas vezes é necessário lidar com a insegurança dos professores
da educação básica na recepção dos alunos bolsistas. Afastados por longo tempo
das atividades acadêmicas, longe das pesquisas recentes em Educação Matemática
referentes a metodologias inovadoras ou técnicas e métodos de ensino, os regentes
sentem-se inspecionados, invadidos e alvo de duras críticas. Assim, muitos preferem
fechar as portas das salas de aula e não receber os estagiários, pois também sentem-
se observados e humilhados.

Das Influências da Prática

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Matemática - Habilitação
Licenciatura, da Universidade Estadual de Londrina, implantado a partir de 2010,
o estágio supervisionado é instância privilegiada que permite a articulação entre o
estudo teórico e os saberes práticos, através da previsão de situações didáticas em
que os futuros professores coloquem em uso os conhecimentos adquiridos durante
a formação.

De maneira geral, estágio curricular obrigatório objetiva: (i) estabelecer e
manter contato com a realidade educacional dos ensinos fundamental e médio em
suas diversas modalidades; a fim de compreender o processo escolar em seus
diferentes aspectos políticos e epistemológicos, proporcionando ao aluno a
elaboração de opiniões, posicionamentos e /ou tomadas de decisões em relação a
determinados problemas cotidianos de sala de aula; (ii) constituir-se em momentos
privilegiados de reflexão da realidade escolar em seus múltiplos determinantes e
suas possibilidades de intervenção e (iii) realizar ações buscando a compreensão
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empírica dos problemas relacionados ao ensino e aprendizagem de matemática,
por meio da organização do trabalho docente em sala de aula e dos planejamentos
necessários para esta organização.

O Estágio Curricular Obrigatório torna-se assim espaço ímpar, não apenas
de reflexão e intervenção, como também espaço de compreensão da realidade
escolar e das práticas profissionais.

Para Pimenta (1997) o estágio curricular é um momento no qual o aluno
passa a constituir parte integrante do ambiente de trabalho no qual atuará, sendo
talvez por isso considerado uma parte prática do currículo formativo. Fazenda
(1991, p. 22) define o estágio como “um processo de apreensão da realidade concreta
que se dá através de observação e experiências, no desenvolvimento de uma atitude
interdisciplinar”, enfatizando que a leitura da realidade exige “saber observar,
descrever, registrar, interpretar e problematizar e, consequentemente, propor
alternativas de intervenção”.

O estágio deve ser um momento de articulação no sentido de tornar as
aulas espaço de construção, de troca de experiências e reflexão partilhada. Desta
forma, o estágio supervisionado, possibilita o (re)pensar a prática, adotando uma
perspectiva transformadora, o que é tão necessária aos atuais e futuros professores.

Entendemos que o estágio é uma oportunidade, constitui-se de uma
possibilidade para uma atuação diferenciada do estudante de licenciatura. Durante
o estágio nas escolas públicas o aluno vivencia toda a sorte de questões: percebe a
complexidade do ambiente escolar, percebe compromisso exigido pelo tornar-se e
manter-se professor, percebe as potencialidades dos alunos, percebe as dificuldades
dos alunos com o conteúdo específico de matemática. Além disso, o estágio é o
momento no qual o aluno do curso de licenciatura tem a possibilidade de aplicar o
conhecimento teórico que adquiriu durante os anos iniciais de sua formação.

O fluxograma a seguir representa uma concepção de estágio engendrada
em uma troca, uma cumplicidade de interesses, visando o conhecimento matemático,
quer de seus conteúdos específicos, quer de suas técnicas de ensino e metodologias
para aprendizagem. Deve haver um fluxo de interesses entre três atores principais:

 a Universidade, que por meio da coordenação e supervisores fornecem
o apoio técnico (burocrático) e metodológico (disciplina de Estágio);

 o Estagiário (licenciandos em formação inicial);
 a Escola (professores em formação continuada).

                                              UNIVERSIDADE

                     ESTAGIÁRIO                               ESCOLA
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Desta feita, o trabalho em equipe torna-se privilegiado, com a aquisição de
experiências sendo possível pelas três partes envolvidas. Universidade, estagiário e
escola pública são vistos como parceiros, como partners, que auxiliam-se mutuamente
e buscam, em última análise, a possibilidade de enriquecimento conjunto – neste
caso específico, entendido como a possibilidade de aquisição de algum tipo de
conhecimento matemático ou sobre uma de suas instâncias. O envolvimento destes
diferentes atores neste cenário, a escola pública, embasado a partir de um trabalho
subsidiado em diálogos, encontra-se, portanto, pautado na construção de saberes
colaborativos.

Considerações Finais

Aliar os dois grupos de profissionais, alunos da licenciatura e professores
das escolas públicas, formação inicial e continuada, com um único objetivo, o de
propiciar o ensino e a aprendizagem de matemática traz um impacto positivo ou
uma influência profícua no ambiente escolar, promovendo elevação da qualidade
de ensino, aperfeiçoamento de técnicas didáticas e pedagógicas e sustentação de
saberes pautados em estudo e conhecimento adquirido ao longo do processo
colaborativo, fornecidos pela universidade.

Este tripé de sustentação parece criar fontes permanentes de recursos
humanos qualificados e promover o estímulo à formação crítica, isto é, interfere
em diferentes âmbitos da problemática escolar.

Pensar a formação continuada como meio de combater a obsolescência em
que muitos professores da educação básica se encontram após vários anos
lecionando, promovendo oficinas, palestras, minicursos e atividades nas quais estes
professores têm oportunidade de trabalhar com temas matemáticos específicos
por meio de tendências atuais da Educação Matemática, tais como, a Resolução de
Problemas, Tecnologia da Informação e Comunicação, Análise de Erros, Práticas
Avaliativas, Psicologia da Educação Matemática e Educação Matemática Crítica,
entre outros, parece ser um caminho natural para promover a aproximação da
Escola Pública com a Universidade.

O estágio curricular obrigatório pode servir como um primeiro contato
com os professores da Educação Básica, desmistificando a barreira ‘instransponível’
entre sala de aula básica e universidade que muitos ainda detém.

Por outro lado, aproximar o futuro professor da realidade da prática de
regência é impactante em sua formação, pois o situa de modo mais significativo
em meio aos contextos envolvidos na sua formação acadêmica, quer sejam nos
conhecimentos específicos relacionados aos tópicos de Matemática, quer sejam
nas atividades de cunho pedagógico.



45

A articulação geral, se ocorrida por meio de uma prática colaborativa,
estabelecida desde o início das atividades, como “troca de experiências”, na qual
há a consciência de que todos os atores envolvidos são fundamentais para a
realização satisfatória do desenvolvimento do estágio pode beneficiar a todos.

A ideia que funciona como pano de fundo é a de que a possibilidade de
sucesso e crescimento sem apoio e participação de todos da equipe é extremamente
restritiva, donde ressalta-se novamente a importância do tripé colaborativo:
universidade, estagiário e escola pública.

Os desafios, no entanto, continuam: queixas recorrentes da falta de interesse
dos alunos das escolas públicas (os aspectos afetivos tão mencionados...); a troca
de papeis dos professores, que são pensados como os únicos responsáveis pela
educação dos jovens, as constantes questões bur(r)ocráticas, que muitas vezes
carregam desânimo aos participantes. Nem tudo são flores...

Todavia, o mais importante, parece-nos, é a ousadia de permitir uma
mudança, é a invenção de uma possibilidade, é a busca por algo que não se perpetue
na mesmice do ensinar sempre o mesmo da mesma maneira.

O estágio obrigatório pode perder seu adjetivo de obrigatoriedade e ganhar
outros, pode ser um espaço para reflexão, para troca de experiências, para diálogos
e desenvolvimento pessoal. O estágio obrigatório pode ser não apenas uma etapa
a mais a ser cumprida rumo à aquisição (formal) do diploma e tornar-se um
momento de oportunidade para o enfrentamento da realidade escolar, de sua
problemática e de vislumbre de possibilidades de interferência.
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Regina Célia Guapo Pasquini1
Daniele Peres da Silva2

Introdução

Se a educação não contribui para o desenvolvimento da inteligência, ela está obviamente
incompleta. Entretanto, a inteligência é essencialmente a habilidade para resolver

problemas: problemas do cotidiano, problemas pessoais, problemas sociais, problemas
científicos, quebra-cabeças, toda sorte de problemas. O aluno desenvolve sua

inteligência usando-a; ele aprende a resolver problemas resolvendo-os.
(POLYA, 1997, p. 2).

Por meio de investigações referentes ao público à qual se destina este trabalho,
percebemos que são muitos os fatores que influenciam o ensino e a aprendizagem
da matemática no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao considerar que este público, em geral, vive uma história de exclusão, na
qual, muitos retornam os seus estudos repletos de barreiras, com lembranças do
fracasso escolar, muitas vezes proporcionado pelo insucesso na disciplina de
matemática, acreditamos que há a necessidade de desenvolvermos propostas de
trabalho dedicadas a estudantes jovens e adultos, que possam ultrapassar estes
mitos e limitações. Compreendemos que uma proposta de ensino deve valorizar

a diversidade cultural, estimular a construção de estratégias para resolver
problemas, bem como, possibilitar condições para que os estudantes se
tornem agentes da transformação de seu ambiente e de sua aprendizagem,
compartilhando mais ativamente do mundo do trabalho, da sociedade, da
política e da cultura. (SILVA, 2011, p. 7).

Para tanto, visualizamos a Resolução de Problemas como uma estratégia
metodológica que cumpre esse papel, tendo em vista que se tratando de jovens e
adultos, torna-se mais importante e fundamental, a motivação, o incentivo, a

1 Doutora em Educação Matemática pela UNESP - Rio Claro/SP. Docente do Departamento
de Matemática da Universidade Estadual de Londrina. Coordenadora do Projeto
PRODOCÊNCIA/UEL/Matemática. Contato: rcgpasq@uel.br.
2 Licenciada em Matemática e estudante do Programa de Pós Graduação em Ensino de
Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina.
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dinâmica e com mais ênfase a valorização da aprendizagem que estes alunos
construíram ao longo da vida.

Desse modo, este texto dedica-se a apresentar algumas reflexões advindas
de um trabalho envolvendo a EJA e a Resolução de Problemas e para isso
apresentamos um problema que elaboramos para estudantes jovens e adultos do
1o Ano do Ensino Médio contemplando o conteúdo Função do Primeiro Grau3,
particularmente, a Função Afim. Na sequência, apresentamos alguns aspectos
referentes à Educação de Jovens e Adultos – EJA, algumas características da
Resolução de Problemas, bem como, acompanhada de argumentos que sustentam
e defendem a escolha dessa estratégia, e por fim, um problema acompanhado de
um possível encaminhamento com a intenção de ilustrar o trabalho com essa
estratégia de ensino.

Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) e toda a sua história até os dias
atuais está intimamente atrelada a questões econômicas, sociais, políticas e familiares,
em que refletem em inúmeras dificuldades por parte dos estudantes, dentre elas, o
acesso ao ensino, ocasionando muitas vezes, a renúncia à escola.

 Nessa mesma história percebemos que existem várias movimentações
direcionadas a EJA desde a colonização do país. No período imperial, por volta
de 1827, é anunciada a primeira lei geral de educação do país, na qual tinha como
finalidade “construir um sistema nacional de educação escolar composto por escolas
elementares, secundárias e superiores” (NEVES, 2003, p. 15).

Após várias mudanças relativas à educação de jovens e adultos, culmina a
legislação educacional que é bastante complexa e heterogênea, pois envolve, além
dos dispositivos de caráter nacional, as Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas
dos Municípios. Isto ocorre porque a Lei no 5.692/71 (BRASIL, 1971) outorgou
flexibilidade e autonomia aos Conselhos Estaduais de Educação para estabelecerem
uma normatividade própria aos cursos supletivos nos respectivos estados. Sendo
assim, os estados gozam de autonomia para administrarem e desenvolverem a
EJA. Para tanto, em 2000, a Resolução CNE/CEB n° 1/2000 (BRASIL, 2000)
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos
e define a EJA como modalidade da Educação Básica, nas fases do Ensino
Fundamental e Médio.

Particularmente no Estado do Paraná foram criados os Centros de Estudos
Supletivos - CES e os Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos
- CEEBJA. Também foram criados Núcleos Avançados de Ensino Supletivo –

3 Outros problemas podem ser encontrados na íntegra em Silva (2011).
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NAES, Postos Avançados do CEEBJAs – PACs e os Termos de Cooperação
Técnica – TCTs, além dos acordos entre empresas e a Secretaria Estadual de
Educação com a finalidade de alfabetizar os funcionários dessas empresas.

Os estudantes da EJA, em sua maioria são pessoas que por muitos motivos
de ordem econômica, social ou familiar tiveram que deixar seus estudos quando
crianças ou adolescentes e agora retornam em busca de conhecimento e
aprendizagem. É em grande parte um público caracterizado pelo fracasso escolar,
pessoas com baixa autoestima, baixa renda, dificuldades na aprendizagem, pouca
participação na sociedade e de alguma forma marcados pela exclusão.

Segundo Oliveira (1999, p. 59):

Ele é geralmente o imigrante que chega às grandes metrópoles, proveniente
de áreas rurais empobrecidas, filhos de trabalhadores rurais não qualificados
e com baixo nível de instrução escolar (muito freqüentemente analfabetos),
ele próprio com uma passagem curta e não sistemática pela escola e
trabalhando em ocupações urbanas não qualificadas, após experiência de
trabalho rural na infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente
para alfabetizar-se ou cursar algumas áreas do ensino supletivo.

Considerando a população dos estudantes da EJA, a tarefa do educador
fica cada vez mais difícil, uma vez que por um lado eles tornam-se grupos
homogêneos, pois todos apresentam dificuldades em determinadas áreas e
competências em outras, por outro, mostram-se heterogêneos, ou seja, são pessoas
com diferentes habilidades e diferentes culturas de vida.

A maior parte dos estudantes jovens e adultos retorna ao ambiente escolar
pela necessidade de melhores condições de vida, uns porque a vida no trabalho
impõe-lhes a necessidade da escolarização, outros porque buscam outras
oportunidades na vida e ainda, os que acima de tudo desejam o conhecimento da
escrita e leitura e também concluir seus estudos. Cada qual com seu objetivo, com
vidas e histórias distintas, trazem uma característica comum, a importância e o
imenso desejo pela aprendizagem. De acordo com Fonseca (2002, p. 49):

[...] naturalmente, alunos e alunas da EJA percebem-se pressionados pelas
demandas do mercado de trabalho e pelos critérios de uma sociedade
onde o saber letrado é altamente valorizado. Mas trazem em seu discurso
não apenas as referências à necessidade: reafirmam o investimento na
realização de um desejo e a consciência (em formação) da conquista de um
direito. Diante de nós, educadores da EJA, e conosco, estarão, pois mulheres
e homens que precisam, que querem e que reivindicam a Escola.
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Diante disso, faz-se necessário um currículo focado na produção de
significados que atenda as especificidades dessa modalidade de ensino e aos valores
da cultura matemática. Mais ainda, acreditamos que cada educador na EJA deve
trabalhar com vistas a contribuir para uma aprendizagem que valorize a pluralidade
social, econômica e cultural desses alunos, oportunizando ambientes de ensino e
aprendizagem capazes de compreender as especificidades de cada turma,
envolvendo a participação ativa de cada estudante e levando-o a reconhecer a
importância da matemática em nossa cultura. Sem dúvida o conhecimento
matemático construído pelos educandos da EJA oportuniza efetiva melhoria da
qualidade de vida, abre possibilidades no mundo do trabalho, influenciando de
forma positiva as relações familiares e sociais.

Entendemos que seja este o grande desafio dos educadores, o de lidar com
um público que possui características singulares e experiências de vida diferenciadas.
Neste sentido, faz-se importante que o educador da EJA valorize o a história de
vida que o estudante traz de casa, ou seja, seus conhecimentos prévios, uma vez
que “os alunos trazem conhecimentos matemáticos antes de entrar na escola, e
com eles fazem generalizações no seu processo de desenvolvimento cognitivo.”
(BURIASCO, 1995). Consideramos que é a partir das informações que o estudante
traz de fora, juntamente com o que lhe é proposto na escola, que ele constrói suas
relações atribuindo significados e oportunizando aprendizagens.

O desafio de recomeçar ou retornar à vida escolar é um direito que todos
os cidadãos têm na busca de tornar-se um sujeito mais ativo, informado, capaz de
enfrentar as dificuldades e oportunidades que a vida lhe propõe, trabalhando pela
busca de uma sociedade mais justa.

Sobre a Resolução de Problemas

A Resolução de Problemas é uma das atuais tendências da Educação
Matemática e é apontada como capaz de oportunizar o aprendizado da matemática
(POLYA, 1997). Um de seus precursores, ainda na década de 40, foi o matemático
húngaro George Polya (1887 - 1985) que se dedicou por muito tempo em estudar
o trabalho de investigação dos matemáticos, recomendando um ensino que
proporcionasse oportunidades a fim de que os estudantes se comportassem como
matemáticos, resolvendo problemas abertos e desafiantes.

George Polya escreveu como deveria ser introduzido um problema e
organizou o processo de resolução de problemas em etapas. Para Polya (1997, p.
56), resolver um problema

[...] é encontrar um caminho onde nenhum outro é conhecido de antemão,
encontrar um caminho a partir de uma dificuldade, encontrar um caminho
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que contorne um obstáculo, para alcançar um fim desejado, mas não
alcançável imediatamente, por meios adequados.

Acreditamos que esta tendência acarreta muitos benefícios para a
aprendizagem, visto que, ao apresentar um problema para o estudante, o professor
oportuniza o movimento de atitudes diferenciadas, quais sejam: a análise textual, o
levantamento de hipóteses, a busca de novas aplicações para conceitos já
construídos, o ato de fazer generalizações, conjecturar, discutir as várias soluções
que podem ser apresentadas para o problema; que contribui  para o
desenvolvimento de um estudante mais crítico, autônomo e capaz de tomar
decisões, com capacidade de argumentação. Além disso, desenvolve competências
e habilidades em resolver problemas não rotineiros, quando esses lhes são
apresentados, o contato com situações desafiadoras e o desenvolvimento de
estratégias e caminhos de resolução, auxiliando na formação de estudantes criativos
e responsáveis pelo seu próprio conhecimento. Pois, entendemos que “o objetivo
da educação é desenvolver homens capazes de criticar coisas e não simplesmente
repetir o que outras gerações fizeram, e formar mentes críticas, verificadoras,
analisadoras que não aceitam tudo que lhes é dado” (VILARINHO, 1985, p. 77).

Essas orientações também são verificadas nos PCN+ (BRASIL, 2002, p.
112), ao colocar que

[...] a resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática,
pois o pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo
está engajado ativamente no enfrentamento de desafios. Essa competência
não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de aplicação de
conceitos e técnicas matemáticos, [...]

De acordo com esta estratégia metodológica, os alunos são considerados
o centro do processo de ensino e aprendizagem. No entanto, há muitos professores
que ainda desenvolvem práticas pedagógicas que não permitem a construção de
significados, ao comportarem-se como “detentores do saber”, deixando de
proporcionar aos estudantes a construção do conhecimento, ressaltando habilidades
de memorização e repetição de procedimentos e técnicas matemáticas.

Contudo, como educadores, entendemos que, para formarmos cidadãos
participantes em uma sociedade que está em constante desenvolvimento, devemos
assumir a função de mediadores da construção do conhecimento e cabe-nos
proporcionar aos alunos uma participação ativa no seu aprendizado e não
consideramos esses sujeitos como agentes passivos no processo de ensino e
aprendizagem. Uma prática pedagógica mal conduzida pode exercer um papel
decisivo na vida escolar dos estudantes favorecendo o fracasso escolar.
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Uma Aula na Estratégia Resolução de Problemas: o estudante e o professor

Nesta seção pretendemos apresentar algumas características da Resolução
de Problemas com a intenção de situar o leitor nesta tendência com relação aos
papéis que professor e estudante devem exercer. Em uma aula de Matemática, as
tarefas desenvolvidas por meio da Resolução de Problemas, apresentam-se
basicamente em três etapas: apresentação do problema, resolução do problema e
discussão das soluções encontradas.

Em geral, o problema pode ser apresentado aos estudantes por meio de
uma tarefa. Na primeira etapa, é apresentado pelo professor o problema aos
estudantes, a fim de que num primeiro momento, os estudantes juntamente com
o professor, compreendam-no, interpretem as informações e em seguida busque
caminhos e/ou estratégias para a solução do mesmo.

 Na segunda etapa, que incide na resolução do problema proposto, os
estudantes são conduzidos pelo professor, por meio de questionamentos e nunca
apresentando a resposta, a escolherem caminhos e estratégias que os levem a solução
do problema, de modo que interpretem o problema, identifiquem o que é dado
e o que está sendo solicitado, façam relações entre o conhecimento prévio e as
informações contidas no problema, e por fim, constituam um plano a partir das
compreensões por eles construídas. Com isso é possível determinar a solução do
problema. Em seguida, os estudantes devem analisar as soluções por eles
encontradas, bem como, conferir se esta é coerente e pertinente com as
informações da tarefa, ou seja, o estudante deve validar a sua solução.

Por fim, na terceira e última etapa, os estudantes compartilham com o
professor e a turma, as estratégias e soluções encontradas, discutem os resultados
e sistematizam os conteúdos envolvidos. Esta etapa pode ser realizada por meio
de uma apresentação oral e deve ser considerada muito importante, pois é aqui
que os

alunos expressam suas ideias, argumentam, questionam uns aos outros,
desenvolvem o espírito crítico para análise e avaliação dos resultados,
verificam as dificuldades nos processos e conceitos envolvidos e negociam
significados. (SILVA, 2011, p. 27).

Com base no exposto, colocamos o professor como um mediador da
aprendizagem do estudante, que deve ter o principal papel nesse cenário.

Ressaltamos que, tendo em vista que o problema é o objeto de partida,
tanto para o desenvolvimento e a aprendizagem dos conteúdos, como também
para resolução e discussão dos mesmos, o professor tem a liberdade de selecionar
tarefas que correspondam às necessidades e características da turma. Com isso,
abre-se a possibilidade da criação de um ambiente em que aja a interação entre os
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estudantes, que desperte o interesse, já que os problemas podem estar relacionados
com as suas realidades, diminuindo a distância existente entre a ‘matemática da
escola’ e a ‘matemática do cotidiano’.

Em suma, os procedimentos que envolvem a resolução de problemas
apresentam grande importância, uma vez que

[...] encontrar caminhos para resolver o problema, testar conjecturas,
estimular o censo crítico, questionar a resposta encontrada, analisar as
soluções, formular hipóteses, formular outros problemas, interagir com a
turma e discutir em grupo é muito mais importante e relevante do que a
simples resposta correta. (SILVA, 2011, p. 28.).

O Problema do Encanador: algumas considerações

Como já mencionamos, o problema apresentado neste artigo é destinado
a estudantes jovens e adultos da 1a série do ensino médio e contempla o conteúdo
Função do Primeiro Grau, em particular a função afim.

Em geral, recomendamos que os problemas sejam trabalhados em
pequenos grupos, pois desse modo os estudantes poderão compartilhar com
seus colegas as informações obtidas pela leitura e os encaminhamentos por eles
escolhidos, envolvendo a participação de todos os participantes do grupo. Cabe
ao professor oportunizar um ambiente em que discussões possam ser promovidas,
ao assumir o papel de mediador, pois assim, os estudantes poderão desenvolver
sua criatividade, sua capacidade de análise, argumentação, a elaboração de estratégias
e de conjecturas.

É essencial a interação do professor com o conteúdo e com os estudantes,
é um fator decisivo para o bom andamento e produtividade da turma. Para isso,
é fundamental que o professor, conheça os seus alunos, bem como, seus interesses,
dificuldades anseios, expectativas, interesses, preocupações, e as experiências de
cada um. Essa compreensão do estudante jovem e adulto é fundamental na adoção
desta estratégia, já que os conhecimentos construídos amparam-se naqueles já
advindos da realidade de cada estudante.

O Problema do Encanador

Assumimos na proposição do problema4 apresentado abaixo que os
estudantes já tiveram um primeiro contato com o conceito de função e seus

4 Problema retirado da Avaliação Estadual do Rendimento Escolar do Paraná - AVA/2002
(BURIASCO; CYRINO; SOARES, 2004).
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respectivos elementos, como domínio, imagem e gráfico. Em geral, esse primeiro
contato ocorre na oitava série.

O problema a seguir apresenta-se a partir do contexto de um encanador,
porém, os cálculos envolvidos referem-se a uma situação que pode ser explorada
em várias profissões, como eletricista, jardineiro, motorista, pois se trata da cobrança
de serviços e muitas são as situações que se encaixam nesse modelo. Cabe ao
professor conhecer melhor os seus estudantes e buscar por um contexto que
pertença a realidade dos seus alunos.

PROBLEMA: Um encanador A cobra por cada serviço feito um valor fixo
de R$ 60,00 mais R$ 18,00 por hora de trabalho. Um encanador B cobra um
valor fixo de R$ 24,00 mais R$ 36,00 por hora de trabalho. Sendo o tempo t
medido em horas, será mais vantajoso contratar o serviço de qual encanador?
Faça uma tabela e um gráfico para essa situação.

Durante a discussão dos resultados obtidos pelos estudantes, o professor
concomitantemente deve tratar de alguns conceitos importantes e necessários para
a resolução deste problema, como por exemplo, os elementos que caracterizam a
Função Afim. Apresentamos a seguir uma possível resolução dita comentada, que
traz um encaminhamento para o tratamento do problema.

Solução comentada

Podemos iniciar a discussão do problema construindo uma tabela que
contenha o valor gasto por cada encanador para vários valores de tempo (h).  Ao
realizarem a tabela os alunos poderão ver a relação que existe entre as variáveis, e
assim determinarem que a variação existente entre o tempo o os serviços cobrados
de cada encanador poderá ser expressa por duas funções do primeiro grau. Pela
construção da tabela que os estudantes podem construir essas funções.

Para isso, deverão empregar diferentes valores para o tempo (t), obter o
valor do serviço para cada encanador e compará-los dois a dois, a cada valor do
tempo (t). Com isso, poderão obter o menor valor cobrado pelo serviço, e decidir
por qual encanador contratar. A seguir, a tabela com os dados e os cálculos
organizados:
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Nesse momento, apresentamos que, ambas as funções explicitadas são funções
afim.

Definição: Função AFIM. Sejam a e b números reais, sendo a não nulo.
Uma função afim é uma função f : R  R que para cada x em R,  associa
f  ( x ) = a x + b. Nesse caso, as constantes a e b são denominadas coeficientes
angular e linear, respectivamente.

Uma representação gráfica da função f  é apresentada a seguir.

Figura 1

Note na figura acima que a representação gráfica da função afim apresenta-
se como uma reta. A abscissa do ponto de interseção entre a reta e o eixo y é b, ou
seja, o coeficiente linear da função.

t Encanador A Encanador B 

0 18.0 + 60 = 60 36.0 + 24 = 24 

1 18.1 + 60 = 78 36.1 + 24 = 60 

2 18.2 + 60 = 96 36.2 + 24 = 96 

3 18.3 + 60 = 114 36.3 + 24 = 132 

 As funções f(t) = 18t + 60 g(t) = 36t + 24 
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Voltando ao problema, podemos dizer que em relação às funções da tabela
temos:

Encanador A: f (t) = 60 t + 18  ( 0t

  

)
Encanador B: g (t) = 36 t + 24 ( 0t

 

)

Pela análise da tabela podemos notar que, para serviços com até 2 horas de
duração o encanador A tem o melhor preço, porém a partir de 2 horas, contratar
o serviço do encanador B é mais vantajoso. Mas, o que nos garante fazer essas
afirmações? As propriedades geométricas que o gráfico dessas funções possui
podem explicar essas conclusões. Notemos que ambos os gráficos são retas, e
retas que possuem apenas um ponto em comum, o ponto (2, 96), nesse caso, em
t igual a 2. Para valores de t menores que 2, a função que expressa o serviço do
encanador A apresenta valores menores que os da função que expressa o serviço
do encanador B. Ou ainda, equivalente a resolver a seguinte desigualdade:

18t + 60 < 36t + 24
18t – 36t < 24 - 60

– 18t  < – 36t
18t  > 36t

t  > 2

Podemos confirmar o obtido na representação gráfica das funções
apresentado abaixo:

Figura 2
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Com a resolução do problema apresentado podemos realizar várias
conexões com outros conceitos envolvidos, pois vários são os conceitos envolvidos
em um problema dessa natureza. Consideramos a função afim, o gráfico, podemos
ainda explorar o crescimento de ambas, os coeficientes lineares e angulares, posição
relativa entre retas (nesse caso concorrentes), taxa de variação e outros. A relevância
do tratamento realizado a partir de um problema está em perceber a naturalidade
que conhecimentos, como as funções chamadas afim, podem ser trazidos para as
aulas de matemática a partir de uma atividade que pode (e muitas vezes está) estar
próxima da realidade do estudante da EJA. Mais ainda, mostrar que o fato de
criarmos um modela matemático para essa situação permite-nos estudá-lo, fazer
análises, tomar decisões, muitas vezes de grande importância na nossa vida. Dessa
forma, é muito importante ao final da solução encontrada, analisarmos os
resultados encontrados, mostrarmos as relações entre as variáveis e esses resultados,
mesmo porque por meio dessa análise podemos encontrar inconsistências, erros
de cálculo ou outros.

Considerações Finais

Neste trabalho discutimos sobre alguns aspectos relativos à Educação de
Jovens e Adultos e a Resolução de Problemas como estratégia metodológica.
Diante do exposto, almejamos destacar a importância desta tendência no processo
de ensino e aprendizagem no que se refere ao público EJA, tendo em vista que
temos como finalidade uma aprendizagem mais prazerosa e significativa.

Investigações sobre o movimento da Educação de Jovens e Adultos no
Brasil mostram-nos um caminho caracterizado por muitas mudanças de ordem
política, econômica, social e educacional (PERES, 2011). Mostram ainda, problemas
que muitos dos trabalhos apontam como a escassez de propostas e materiais
desenvolvidos para essa modalidade de ensino, a limitação do tempo para os
estudos do jovem e adulto, a falta de motivação dos estudantes, a carência de
profissionais capacitados, entre outros. Assim, na tentativa de mudar este cenário,
e tendo como objetivo o de proporcionar um ambiente de aprendizagem que
valoriza e pluralidade sociocultural e a construção da aprendizagem enfatizou
utilização da estratégia de Resolução de Problemas no trabalho da EJA.

Nessa perspectiva, é oportunizada aos estudantes a busca de novos caminhos
de resolução, que leva o estudante a refletir, levantar hipóteses, buscar novas
aplicações de conceitos, fazer generalizações, discutir novas soluções, tornando-o
mais crítico e autônomo.

Ao mesmo tempo valoriza o estudante EJA, na medida em que lhes é
proporcionado à interação professor com aluno, aluno com aluno e mais de
perto, com o conteúdo tratado, de modo que argumentem busquem soluções,
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façam análises, e estabeleçam relações com os conhecimentos prévios. Pois, quando
o professor

oportuniza e valoriza os conhecimentos cotidianos dos estudantes, os
conhecimentos do seu contexto cultural, os alunos sentirão mais interesse
em aprender, em comparar, em relacionar outros códigos que transcendam
este seu contexto cultural, como por exemplo, os conceitos científicos.
(D’AMBROSIO, 2007, p. 12).

Dessa forma, concordamos com D’Ambrosio (2007) no sentido de que o
educador EJA deve considerar as estratégias escolhidas pelos estudantes, seus
argumentos, indicando interesse e preocupação para com eles, desenvolvendo
um trabalho na qual haja muita motivação e comunicação.

Para tanto, recomendamos a Resolução de Problemas na tentativa de
aproximar a matemática escolar da realidade dos alunos, oferecendo oportunidades
que os permitam estabelecerem relações entre as experiências matemáticas por
eles vivenciadas àquelas que a escola propõe.
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EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA
INFÂNCIA SEGUNDO ROUSSEAU:
PRIMADO DA FORMAÇÃO CORPORAL
E DESENVOLVIMENTO DOS SENTIDOS

Arlei de Espíndola1

Introdução

Nesse momento, em 2012, quando se aproxima a comemoração do
tricentenário de nascimento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, àqueles que se
dedicam ao estudo de sua obra, ou mesmo que admiram sua escrita diferenciada,
possuem motivos suficientes para render-lhe homenagens. Pretendo fazer isso
aqui, neste artigo, contribuindo muito acanhadamente, tendo como foco uma
parte pequena de seu legado reflexivo sobre a educação e a formação moral.

O pensador genebrino, além de estabelecer uma filosofia rica, mas
controversa, geradora de polêmicas, teve experiências de vida inusitadas, das quais
não pôde se fazer imune, e até protagonizou, por outro lado, ações condenáveis.
Ilustrativamente falando, ele perdeu a mãe oito dias após o parto, foi criado a
deus-dará, havendo sido abandonado pelo seu pai Isaac Rousseau que deixou
Genebra quando ainda era criança. Além disso, casando-se e tendo cinco filhos,
entregou-os à roda, sem hesitação. Entretanto, escreveu o grande Emílio ou da
educação, obra motivada pelo reconhecimento e pelo amor devotado à infância,
que muito lhe absorveu em sua vida. Essa se dedica, no geral, em pensar a construção
da autonomia humana e conceder a esse ente a possibilidade de ingressar, no
momento oportuno, em sua maioridade, estando aí apto a pensar por si mesmo
e a conduzir-se retamente, ancorando no estado de plenitude.

Nosso alvo aqui, neste texto, consiste em recuperar alguns passos da reflexão
de Rousseau no percurso desenvolvido por Emílio, o personagem imaginário, o
aluno simbólico, fictício, criado pelo filósofo, no livro Emílio ou da educação, na fase
que compreende a primeira infância, que se situa entre o zero e os 12 anos de
idade. Nessa passagem da vida humana toda a atenção do preceptor está voltada
para refletir sobre o desenvolvimento corporal e sensitivo do educando em termos
do que seria o ideal a ser consumado.

1 Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina/UEL.
Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP. Contato:
earlei@sercomtel.com.br.
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Lugar e Propósito do Livro

O Emílio ou da educação, publicado por Rousseau na França em maio de
1762, um mês após o lançamento do Contrato social, se constitui numa obra
representativa no quadro da produção do filósofo. Ele mesmo, ciente da dimensão
de seus escritos, o definiu como seu “grande tratado”, tendo-o como seu livro
mais importante. Matttew Simpson (2009), trazendo elementos para uma polêmica,
comenta que seu mérito teórico foi reconhecido pelos grandes filósofos que
surgiram depois de Rousseau, mas que se trata, atualmente, de um trabalho quase
ignorado, ao contrário do que se passa com o Contrato social:

os grandes pensadores da geração imediatamente posterior à de Rousseau,
especialmente Kant, consideram este como um dos mais importantes
trabalhos filosóficos jamais escritos. Contudo, dificilmente é lido pelos
filósofos de hoje em dia, enquanto o Contrato social, que Rousseau considerou
como um fragmento filosófico não acabado, é interminavelmente
prospectado por insights e argumentos. (SIMPSON, 2009, p. 147).

O conjunto toda das preocupações teóricas de Rousseau, entretanto, aparece
disseminado ao longo do Emílio ou da educação, que produz um magistral
desdobramento e uma notável verticalização de suas proposições iniciais, veiculadas
em alguns de seus escritos mais breves. Mas o “grande tratado” possui características
peculiares que estimulam e justificam a resistência dos leitores simpáticos aos
quadros que seguem os modelos tradicionais. Chegando a seu fechamento como
um romance, o Emílio ou da educação adere, no seu transcurso, a uma escrita literária,
abrindo mão de definir rigorosamente seus conceitos. Tomado por construções
paradoxais, segue orientado, em suas múltiplas páginas, pelos sentimentos de
Rousseau, que extrai grande prazer dessa experiência teórica, sem se preocupar
em curvar-se aos padrões comumente aceitos no seu universo intelectual.

Como ponto básico do projeto filosófico de Rousseau no livro em questão
está o interesse de promover uma abordagem teórica operando com figuras
abstratas, simbólicas, imaginárias, que envolvem, de um lado, a figura do mestre,
do preceptor, e, de outro, a figura do aluno, do educando, que Rousseau chama,
igualmente a seu próprio livro, também de Emílio. Esse artifício aqui significa um
recurso literário utilizado pelo autor para alcançar sua meta de pensar um processo
pedagógico, um trabalho formativo, e de vida, em termos prospectivos e ideais.
Henri Wallon (1958, p. 11) afirma que se trata de: “um artifício literário para
enunciar todas as condições requisitadas em vistas de uma feliz preparação do
homem para a vida”. E ainda o intérprete complementa: “mestre e aluno são
seres puramente ‘imaginários’ que o autor se dá para sua demonstração”
(WALLON, 1958, p. 11).
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O alvo que Rousseau buscará atingir, por meio da ação inicialmente do
preceptor, chamado aí de governante, já que seu papel é o de dirigir o educando,
será alcançado com o trabalho permanente junto a Emílio, o menino de referência,
no seu percurso de desenvolvimento e crescimento. Esse último, acatando a ideia
de estabelecer um pacto com seu mestre, aceitará a presença deste como uma
espécie de porta-voz da natureza no seu cotidiano, ciente de que desejará para ele
o que aquela desejar. Rousseau compreende que o sucesso, enfim, dessa empreitada
encontra-se dependente desse acordo mútuo, mostra-se vinculado a esse convênio
selado pelos dois agentes.

Pela orientação do “grande tratado”, trabalhando conjuntamente com seu
mestre, o jovem Emílio haverá de empreender um trajeto na sua vida que lhe
conduzirá a fazer-se, quando adulto, um ser livre e autônomo, e, por isso, realizado,
satisfeito, contente consigo mesmo.

Perfil do Aluno Imaginário

A educação natural, pertinente a esse período da primeira infância, que
compreende do nascimento à pré-adolescência, precisa dar forma a um homem
integral, tendo em conta o estágio máximo à que Emílio pode chegar nessa fase,
bem como a um indivíduo apto para suportar qualquer tipo de condição na sua
vida. Ora, além de se cobrar então que haja um pacto entre os dois agentes
educativos, devemos entender que o aluno imaginário tem de contar com um
dado perfil de ser e de conduta. Rompendo com a noção de igualdade natural
que concebia como existente no início da história hipotética da humanidade, no
contexto em que imperava a liberdade natural, Rousseau pensa a educação natural
situando Emílio no seio da sociedade de classes. Para ele, após sofrer seu percalço
na história, o ser humano se organiza dividindo-se em classes sociais no interior da
comunidade. Ou seja, existe o seguimento dos pobres e o seguimento dos ricos.
Considerando um e outro destes seguimentos, será recomendável buscar Emílio
em meio aos ricos. Diante da procura de um modelo ideal vale dizer que são os
ricos, os favorecidos, que precisariam ser instruídos, ser moldados, para enfrentarem
as dificuldades que a vida apresenta.

Os pobres conservam familiaridade com o estado hostil, adverso,
apresentador de entraves, pela sua própria condição material na sociedade, marcada
pelas privações em geral. Por isso, Rousseau (1969, p. 267) conclui que é menos
“razoável educar um pobre para ser rico do que um rico para ser pobre”. É o
rico que terá maiores desafios para subsistir fisicamente e se conservar íntegro no
sentido moral, e virtuoso, fazendo-se de fato um homem2. Trabalhando nessa

2 “Se Rousseau escolhe um Emílio rico, não é porque a classe rica é a mais importante: tal é a
posição inversa à de um Locke; é porque se trata da classe mais ameaçada, a mais inclinada a
cair no preconceito e no vício” (CHÂTEAU, 1969, p. 159).
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direção, teremos garantias de gerar um homem a mais na sociedade já que “um
pobre pode tornar-se homem sozinho” (ROUSSEAU, 1969, p. 267), posto que
se mantém mais próximo da vida de acordo com a natureza.

Também é essencial, no que toca ao perfil de Emílio, que ele seja um menino
que represente um espírito comum. Como as figuras excepcionais, acima da média,
não são próprias para servirem de modelo, e o contingente majoritário dos homens
é que deve importar à quem se ocupa com a ordem de problemas que se está
colocando, convém que Emílio seja um homem como o é a maioria dos homens.
Isto é, que seja um espírito comum, uma criatura normal: “só se tem necessidade
de educar os homens comuns; somente sua educação deve servir de exemplo à
de seus semelhantes. Os demais se educam de qualquer maneira” (ROUSSEAU,
1969, p. 266).

Importância do Concurso dos Dois Sexos na Educação

O trabalho de formar Emílio, sendo movido pelo interesse de lhe estruturar
física e moralmente, deve ser atribuído aos seus progenitores conjuntamente, quer
dizer, precisa ser gerenciado, de forma primordial, pelo seu pai e sua mãe. Esses
dois últimos indivíduos constituem a base de uma instituição julgada de alta
importância e representatividade por Rousseau que seria a família. Tal instituição
social, mesmo que estivesse passando por um momento de crise aguda no
panorama do século XVIII, significava, em companhia da própria vida doméstica,
“o melhor contraveneno para os maus costumes” (ROUSSSEAU, 1969, p. 258)
conservando-se bem estabelecida, com seus membros exercendo os papéis de
sua competência.

Se for impossível essa missão acima ser desempenhada pelo casal que ocupa
o lugar de pai e mãe de Emílio, Rousseau aceita que ela seja transferida, ficando
sob a responsabilidade do governante em conjunto com a ama de leite. Em suma:
“uma criança não deve conhecer outros superiores que não o pai e a mãe, ou, na
falta destes, a ama e o governante” (ROUSSEAU, 1969, p. 274).

Estando um par dessas pessoas, ou o outro, com a tarefa de dirigir Emílio
em sua vida, a partilha entre os dois sexos, conforme Rousseau (1969), é algo
inevitável. Diante disso, considerando a existência dessa verdade, o essencial é que
haja sempre a unidade, por parte dos dois agentes, no modo de apreciar as coisas.
Precisa haver a concordância ininterrupta na condução do processo educativo,
pois significa um grande mal o infante ser puxado para extremos diferentes ao
mesmo tempo, recebendo orientações antagônicas.

O inconveniente de ter a presença dos dois sexos na condução da educação
não pode ser evitado, se queremos o bem da criança. Mas é possível tentar fazer
com que esses representem apenas um para ela, trazendo o benefício da unidade
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de entendimento. Enfim: “o que se pode fazer para remediar a tal inconveniente é
que as pessoas dos dois sexos que a dirigem estejam de acordo a seu respeito, que
os dois sejam um só para ela” (ROUSSEAU, 1969, p. 274).

Valor da Educação e Necessidade de Seguirmos a Natureza

Pensando as dimensões de seu Emílio ou da educação, Rousseau reconhece ser
ele, na aparência, um livro realmente grande. Porém, tal obra far-se-ia pequena se
considerarmos a matéria com a qual se ocupa. Seu foco principal, como sabemos,
está centrado em todo o percurso que envolve a formação do ser humano. Essa
temática acabou quase totalmente esquecida em vários trabalhos, escritos por tantos
outros autores, que pretenderam legar ao público alguma coisa de realmente útil.
Logo: “essa memória tornou-se insensivelmente uma espécie de obra grande
demais, pelo que contém, mas pequena demais pela matéria de que trata”
(ROUSSEAU, 1969, p. 241).

A educação, criando possibilidades para uma formação física, moral e
intelectual adequada, significa o recurso de que dispomos para conduzir o ser
humano a obter, efetivamente, independência e autonomia em sua vida. Impotente,
sem forças no grau necessário, e subordinado ao auxílio dos adultos, esse último
encontra-se, no início de seu desenvolvimento, bem distante da condição que seria
a ideal para si mesmo e que se espera que alcance quando atingir a maturidade.

Rousseau reconhece a complexidade da educação e admite que o mestre, o
educador, ao assumir seu papel, colocando-se, de certo modo, como um ser
externo às relações que Emílio espontaneamente mantém, identifica o concurso
de mais de uma fonte na orientação do homem. A educação, atuando como um
mecanismo formativo, claramente “nos vem da natureza, ou dos homens ou das
coisas” (ROUSSEAU, 1969, p. 247).

Importa compreender que a ação da natureza é aquela sob a qual não se
pode exercer influência alguma e que a meta que ela atinge é a que deve ser
perseguida. Interessa favorecer, então, seus movimentos para chegarmos perto
cada vez mais da finalidade projetada, entendendo que a educação se constitui
numa arte e que o objetivo maior estabelecido dificilmente pode ser alcançado
em termos absolutos.

Vivendo a experiência de ser tutorada, sem o saber, pelo governante, que é
atento aos clamores da natureza, a criança, fazendo-se bem educada, não será
conduzida para lados diferentes ao mesmo tempo, e andará sozinha em direção à
sua meta. Essa sente o poder de seu verdadeiro mestre que comanda seu
desenvolvimento, capitaneando a ação educativa, seja frente ao agir dos homens,
seja frente à presença das coisas:
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Cada um de nós é portanto formado por três espécies de mestres. O aluno
em que as diversas lições desses mestres se contrariam é mal educado e
nunca estará de acordo consigo mesmo; aquele em que todas visam os
mesmos pontos e tendem para os mesmos fins, vai sozinho a seu objetivo
e vive em conseqüência. Somente este é bem educado. (ROUSSEAU, 1969,
p. 247).

Tendo favorecidas suas disposições primitivas, nesse movimento que de
certo modo concilia natureza e cultura, Emílio afasta-se de sua condição natural,
já que ele é um recém-nascido; deixa processualmente seu isolamento originário
desenvolvendo um trabalho de desnaturação que lhe impede de experimentar
sentimentos de contradição, estando inserido na sociedade. Observamos, dessa
forma, a ação de um mestre que despreza o curso educativo tradicional que tende
a violentar a natureza; também notamos a confluência, nesta mecânica, de uma
instituição social passível de ser elogiada, pois não renuncia de contribuir para a
integração do educando no todo, fazendo-se, ao final, uma parte da coletividade.

Propósitos da Educação na Primeira Infância

O objetivo da formação de Emílio no sentido amplo, levando em conta
toda sua vida do zero aos 25 anos de idade, está em fazê-lo, por um lado, um
indivíduo forte fisicamente e robusto, explorando os limites de suas possibilidades
corporais e sensíveis; e, por outro, em trabalhar para vê-lo, nos tempos futuros,
como um adulto ágil no sentido mental, livre e autônomo, sendo capaz de pensar
totalmente por si mesmo.

Agora precisamos entender que existe um alvo mais específico, que está
embutido nesta meta maior, sendo algo projetado e estabelecido para a primeira
infância. Esse deve ser consumado no espaço que vai do nascimento de Emílio
até ele chegar a seus 12 anos de idade, tempo que corresponde as duas fases
iniciais de sua vida. Essa passagem, sendo ainda melhor detalhada, dá-se, inicialmente,
do zero aos dois anos de idade, e, na sua segunda fase, dos dois aos doze anos.
Nela a expectativa é a de avistar Emílio, neste ponto intermediário de seu percurso,
bem desenvolvido fisicamente em seu ancoradouro, fazendo-se forte, resistente,
saudável, e munido de todas suas capacidades sensório-motoras, chegando,
portanto, no nível excelente de maturidade, próprio dessa fase. “Cada idade, cada
condição na vida tem sua perfeição conveniente, sua espécie de maturidade própria”
(ROUSSEAU, 1969, p. 418).3

3 “A criança não é um adulto inacabado, ela possui seu valor em si mesma. Em certo sentido,
que é o mais importante, cada idade se basta a si mesma. Por esse motivo, devemos levar em
consideração a felicidade da criança tanto quanto a do adulto” (CHÂTEAU, 1969, p. 165).
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Não é incomum ouvir-se falar de homens feitos, plenamente constituídos,
maduros, mas agora cabe considerar uma criança pronta, formada nos padrões
aqui idealizados por Rousseau. E nisso teríamos uma bela paisagem, um quadro
agradável, passível de alimentar os sentidos, de inflar, de preencher a alma de
quem a observa desprendidamente:

Não é o espetáculo dessa idade, um espetáculo encantador e suave, ver
uma criança bonita, de olho vivo e alegre, com um ar de contentamento e
serenidade, com uma fisionomia aberta e sorridente, fazer brincando as
coisas mais sérias, ou profundamente ocupada com os divertimentos mais
frívolos? (ROUSSEAU, 1969, p. 423).

Com sua formação inicial completada, concluída, Emílio, estando preso
ainda ao âmbito das necessidades que a natureza lhe impõe, desfruta do privilégio
de não precisar fazer grandes exercícios mentais. As atenções devem se voltar
para lhe conceder oportunidades de se certificar sobre a “metodologia” e o
“instrumental” adequado para alcançar o gosto pelas descobertas, o interesse por
vasculhar saberes, e o desejo de produzir conhecimentos no sentido intelectual do
termo.

Evidenciamos o cultivo, por parte de Rousseau, da ideia de que mais vale
impedir que o jovem se corrompa tendo contato com os vícios e erros, enquanto
segue na infância, do que levá-lo propriamente a acumular informações e saberes
teóricos elaborados, refinados.

Essa passagem que vai de 0 a 12 anos de idade seria um momento muito
melindroso na vida humana, valendo conservar-se todo o cuidado possível.
Acertado compreender, então, que significa ganhar tempo, mesmo que na aparência
esteja-se a perdê-lo, se o educando encontra-se efetivamente isolado do perigo de
contrair vícios e de corromper-se:

O mais perigoso intervalo da vida humana é o que vai do nascimento à
idade de doze anos. É o momento em que germinam os erros e os vícios,
sem que tenha, ainda, instrumento para destruí-los, quando o instrumento
se apresenta afinal, as raízes são tão profundas que já se faz impossível
arrancá-las. (ROUSSEAU, 1969, p. 323).

O espaço precisa ser ocupado pela educação negativa, que se coloca como
algo alheio às imposições advindas do mundo externo. Essa educação, sem aceitar
constituir a criança segundo critérios da educação tradicional, e no ritmo definido
pela sociedade, cumpre aqui seu papel importante. Ela conserva Emílio, finalmente,
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são, robusto, e imaculado em sua dimensão moral, na época crítica de sua infância,
contendo seus avanços espirituais e intelectuais.4

Emílio acessa, pensando sobre o plano do saber, apenas os instrumentos
que deverão lhe permitir realizar operações abstratas quando convier, quando for
oportuno; fica, assim, pronto, também, para se exercitar intelectualmente na hora
que chegar a ocasião própria para isso, estando de acordo com os ditames da
necessidade.

Deixar a Criança Ser Criança

O foco aqui, neste momento presente da vida de Emílio, recai totalmente
sobre seu desenvolvimento corporal e sobre a expansão de seus órgãos dos
sentidos, sem haver necessidade de requisitar-se um contato mais prolongado
com discursos, livros e teorias.5

É visto por Rousseau como sensato que não seja apressado o passo na
escalada de Emílio com vistas ao encontro de sua idade adulta que haverá de ser
atingida ao seu tempo. O filósofo mostra-se em concordância com a ideia de que
a regra maior, mais importante e mais útil, de todas, na esfera educacional, reside,
nesta fase da vida que está sendo revistada, não “em ganhar tempo e sim em
perder” (ROUSSEAU, 1969, p. 323). Quer dizer, “a instrução das crianças é uma
profissão em que é preciso saber perder tempo para ganhá-lo” (ROUSSEAU,
1969, p. 394).

Em conformidade com esse ditame se assente de que a conduta sensata é
algo que se liga ao fato de não se cobrar que as crianças raciocinem, porque isto
não se constitui em algo próprio delas. Deve ser esperado que a infância nelas
amadureça aos poucos, aguardando-se para exercitá-las nas operações do espírito
até quando se tenha condições de fazê-lo, até quando se possa protelar esse começo.
Caso se deseje mesmo agir com toda a correção, vale acompanhar a ordem
seguinte: “exercitai seu corpo, seus órgãos, seus sentidos, suas forças, mas deixai
sua alma ociosa enquanto for possível” (ROUSSEAU, 1969, p. 324).

Tende-se a trabalhar contra a perfeição e o equilíbrio do educando, tanto
no sentido físico quanto espiritual, ao não se obedecer a ordem das coisas,
forçando-o a fazer-se adulto precocemente: “seus defeitos do corpo e do espírito

4 Inicialmente, conforme Wallon (1958, p. 13): “a educação deve sobretudo ser negativa. Ela
deve não somente frear a aquisição dos conhecimentos, mas também retardar o
desenvolvimento dos sentimentos e das paixões”.
5 Sabe-se que, segundo Rousseau (1969), até os 12 anos de idade Emílio deve conhecer
apenas um livro, apenas uma referência bibliográfica: Robison Crusoé, do escritor inglês Daniel
Defoe.
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vêm quase todos da mesma causa: querem fazê-la adulta antes do tempo”
(ROUSSEAU, 1969, p. 372).

Estimulando Emílio a possuir gosto pela vida, vontade de aprender, desejo
de se desenvolver e crescer, terminamos por demonstrar amor por ele, respeitando-
o como criança. Faz-se necessário que ele esteja livre para brincar, para se divertir
em suas atividades, e aprender com suas experiências. “Amai a infância; favorecei
seus jogos, seus prazeres, seu amável instinto. Quem de vós não se sentiu saudoso,
às vezes, dessa idade em que o riso está sempre nos lábios e a alma sempre em
paz?” (ROUSSEAU, 1969, p. 302).

Vigora o equívoco de se pensar que compete ao educador, na infância,
buscar corrigir as possíveis más inclinações das crianças. Mas se isso não está
totalmente em seu poder, há o risco de produzir males, ao invés de ganhos, e
ainda impedir que o ser em formação desfrute sua vida concretamente: “infeliz
providência que faz um ser desgraçado no momento, na esperança de torná-lo
feliz um dia” (ROUSSEAU, 1969, p. 303).

Importante compreender que a criança precisa do adulto em sua vida para
que possa saber com correção onde fica seu lugar, e qual o teor de suas paixões,
conforme a designação da natureza; esse lugar existe, e seu ser essencial também
existe, na ordem da vida humana, mas a falta de maturidade da criança a impede
de achá-lo por si só: “é preciso considerar o homem no homem e a criança na
criança. Assinar a cada um seu lugar e nele fixá-lo, ordenar as paixões humanas
segundo a constituição do homem é tudo o que podemos fazer para seu bem-
estar. O resto depende de causas estranhas a nós e que não estão em nosso poder”
(ROUSSEAU, 1969, p. 303).

O governante permitindo que Emílio na infância seja criança já estará
cumprindo com a parte que lhe cabe. Buscar isso não tem o significado de torná-
lo manhoso, vaidoso, autoritário, e passível de não tirar proveito de suas
experiências.6 Pular, correr, gritar quando tiver vontade, deverá mantê-la em seu
lugar, sendo-lhe isto coisa útil e necessária, sem produzir qualquer afetação na
ordem eterna, que parte exatamente da infância na vida humana. Para não
estragarmos a obra do criador, devemos conservar, enfim, o ordenamento por
ele prescrito: “a natureza quer que as crianças sejam crianças antes de ser homens.
Se quisermos perturbar essa ordem, produziremos frutos precoces, que não terão
maturação nem sabor e não tardarão em corromper-se; teremos jovens doutores
e crianças velhas” (ROUSSEAU, 1969, p. 319).

6 Rousseau fazia-se muito atento aos males da vaidade. Segundo Simpson (2009, p. 41):
“ideia constante de Rousseau [...] a vaidade é a fonte de quase toda infelicidade e crueldade”.
Conforme Château (1969, p. 66): “toda a filosofia de Rousseau será, no fundo, uma ofensiva
contra o orgulho humano – feita, aliás, por meio desse mesmo orgulho”.
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Educar os Sentidos

Todo o trabalho com Emílio desenvolvido até aqui, que se voltou para
produzir o robustecimento corporal, foi aplicado com esmero por meio de
atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, educação física, e provações. Devemos ter
claro, entretanto, que a dimensão corporal do ser humano é guiada pelos seus
sentidos, e estes precisam ser vistos, portanto, com atenção, sendo conduzidos ao
aprimoramento de suas possibilidades. Só assim Emílio poderá chegar efetivamente
no nível de maturação adequado para seu estágio de crescimento colocado em
tela, posto no centro de nossas análises:

Há um exercício puramente natural e mecânico que serve para tornar o
corpo robusto, sem de modo algum apelar para o julgamento: nadar, correr,
pular, chicotear um pião, jogar pedras; tudo isso está muito certo; mas
teremos também olhos e ouvidos? E tais órgãos serão supérfluos ao uso
dos primeiros? Não exercitais portanto tão apenas as forças, exercitai os
sentidos que as dirigem; tirai de cada um deles todo o proveito possível e
verificai depois o resultado de um sobre o outro. (ROUSSEAU, 1969, p.
380).

Mesmo que nessa passagem de sua vida, vinculada à lei da necessidade, que
se estende até aos 12 anos de idade, a ênfase recaia na educação de Emílio, pela
argumentação de Rousseau, na educação física e na formação corporal, o processo
não deve parar por aí. Há o claro indicativo, embora rápido, do quanto o exercício
de todos os sentidos, e o trabalho visando o desenvolvimento destes, é fundamental
para o homem. É verdade que o espaço para esse tópico ficará maior no livro III
do “grande tratado”, que estará pensando, já, o aluno na idade da força e não na
fase reduzida ao âmbito da necessidade. Mas a centralidade de tal aspecto no
curso da formação humana leva o filósofo a considerá-lo nesses livros que
precedem com todo o interesse.

Ensinar Emílio a Ser Bom

Os ensinamentos morais não devem se fazer também totalmente estranhos
a Emílio na primeira infância. Aqui, nesta passagem de sua vida, não será o momento,
claramente, de conduzi-lo a familiarizar-se com os valores morais no nível de sua
exaustão. Cabe disseminar um princípio dessa natureza, porém, que vai servir
tanto para a infância como também aos períodos futuros de sua existência. Esse
princípio compreende em fazê-lo um indivíduo bom e generoso frente aos seus
semelhantes: “aprofundai todas as regras de vossa educação, vereis que todas são
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erradas, principalmente no que diz respeito às virtudes e aos costumes. A única
lição de moral que convém à infância, e a mais importante em qualquer idade, é a
de não fazer mal a ninguém” (ROUSSEAU, 1969, p. 340).

Alcançar esse feito de ter alguém assim no convívio humano, que não faça
mal a ninguém em nenhum momento, é uma coisa, a um só tempo, sublime e
difícil. Vale perseguir, entretanto, essa meta de ver Emílio se constituir dessa forma,
ou seja, que se mostre capaz de ser sempre bom aos outros, pois assim fará bem
aos seus semelhantes. Nele ver-se-á firmeza de propósitos, vigor moral e psicológico,
e a expressão permanente de contentamento consigo mesmo em todos seus dias.

Considerações Finais

Com esse trabalho cuidadoso, junto a Emílio, deu-se a ele uma boa
constituição corporal, fazendo-o forte, vigoroso, e saudável. Viu-se também como
sendo de alto valor desenvolver seus órgãos dos sentidos, decisivos na orientação
de seus movimentos; buscou-se determinadamente, também, familiarizá-lo com
a ideia de ser bom aos outros, já que um jovem de doze anos não poderia ficar
totalmente alheio ao âmbito da vida moral; criaram-se condições, primordialmente,
para que empreendesse seus progressos na esfera corporal, realizando os propósitos
a que deveu se prestar a atividade educativa no quadro próprio da primeira infância.
Consumou-se, assim, o ideal projetado para essa fase da vida, mantendo o
indivíduo em formação no seu lugar, deixando-o em estado de pleno acordo
condigo mesmo. Viu-se que ele se beneficia, finalmente, de suas virtudes e
possibilidades, carregadas consigo neste momento, e se sente feliz tanto quanto
consegue ser.

Referências

CHÂTEAU, J. Jean Jacques Rousseau: a philosophie de l’éducation. 2. ed.
Paris: Vrin, 1969.

CLAYDON, L. F. Rousseau on Education. London: Collier-Macmillan,
1969.

ESPÍNDOLA, A. de. Jean Jacques Rousseau: gênese da moralidade,
liberdade humana e legitimidade. Passo Fundo: Editora da Universidade de
Passo Fundo, 2010.

ROUSSEAU, J. J. Émile ou de l’éducation. Oeuvres Completes. Paris:
Gallimard, T. IV, 1969.



72

ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da educação. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1992.

SCHINZ, A. La pensée de Jean-Jacques Rousseau: essai d’interprétation
nouvelle. Paris: Librairie Félix Alcan, 1929.

SIMPSON, M. Compreender Rousseau. Trad. Hélio Magri Filho. Petrópolis:
Vozes, 2009.

WALLON, H. Introduction a l’Émile. In: ROUSSEAU, J. J. Émile ou de
l’éducation. Paris: Éditions Sociales, 1958.

WOKLER, R. Rousseau. New York: Oxford University Press, 1995.



73

O PROBLEMA DA CRENÇA E DA
JUSTIFICAÇÃO NAS
EPISTEMOLOGIAS

NATURALIZADAS DE DAVID
HUME E ALVIN GOLDMAN

Claudiney José de Sousa1

Orientações Didáticas

A visão mais comumente difundida sobre o filósofo David Hume (1711–
1776) no Ensino Médio e mesmo na Graduação é compatível com uma concepção
tradicional segundo a qual ele seria um dos maiores representantes do ceticismo
na filosofia Moderna. A famosa crítica de Hume às noções de causalidade e
substância teria demolido não só a metafísica e a religião, como teria colocado em
xeque a possibilidade da ciência natural e da própria filosofia. Por isso, este texto
tem o objetivo de oferecer ao aluno outra leitura das obras deste autor, em especial,
tem o propósito de mostrar um Hume não apenas cético ou preocupado somente
com o caráter empírico do conhecimento, mas também (e, talvez,
fundamentalmente) com os aspectos positivos do conhecimento, bem como, com
novos compromissos com a epistemologia (curiosamente, um compromisso com
um realismo epistemológico, com a epistemologia normativa, com os fundamentos
da ciência natural, com novas possibilidades e limites do conhecimento e, por que
não, com a metafísica). Para ilustrar isso propomos o confronto de seu trabalho
epistemológico pioneiro com o naturalismo contemporâneo do filósofo Alvin
Goldman e sugerimos leituras alternativas para que o próprio estudante de filosofia
possa pesquisar e avaliar, nos textos de Hume e dos comentadores de suas obras,
evidências que comprovem (ou não) o que, em geral, se tem ensinado sobre seu
pensamento.

O Problema da Crença e da Justificação nas Interpretações da Filosofia de
Hume

Desde a Antiguidade, a noções de ‘crença’ e ‘justificação’ ocupam lugar de

1 Doutor em Filosofia pela Unicamp e professor de Filosofia na Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), Campus de Londrina. Contato: claudineysousa@utfpr.edu.br
ou claudiney@ufpr.br.
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destaque nas abordagens que, a partir da filosofia Moderna Ocidental, passamos
a chamar de ‘teorias do conhecimento’ ou ‘epistemologias’. É bastante conhecida
a concepção de conhecimento de Platão, contida em seu diálogo de maturidade
Teeteto (ou Da Ciência), no qual conhecimento é definido como “opinião verdadeira
acompanhada de explicação racional” (Teeteto, 201 d) – definição posteriormente
reformulada pela tradição analítica de língua inglesa, para a qual a noção mais
adequada seria a de “crença verdadeira justificada” (CHISHOLM, 1977). Várias
outras análises e tentativas de definição de ‘conhecimento’ e ‘crença’ foram feitas
após essa intrigante sugestão de Platão, quase sempre mantendo a mesma estrutura
fundamental. Contudo, no século XX surgem sérias dúvidas sobre a legitimidade
da definição tradicional e o alcance dos três referidos componentes da definição
sugerida por Platão em realmente dar conta de explicar a complexidade do
conhecimento, sendo que o questionamento mais conhecido é o de Edmund
Gettier (1963), segundo o qual, a definição tradicional não nos daria uma razão
suficiente para dizer que alguém sabe ser uma proposição verdadeira. A esse respeito
Chisholm faz uma afirmação que inspira o debate no qual agora nos inserimos:
“Gettier foi o primeiro filósofo a perceber que a definição tradicional de
conhecimento era inadequada” (CHISHOLM, 1977, p. 104).

A afirmação de Chisholm é polêmica e significativa porque representa e
sintetiza bem uma visão padrão sobre o conhecimento; uma visão que exclui
tentativas clássicas alternativas tão significativas quanto as contemporâneas na crítica
do conhecimento: as de John Locke (1632–1704) e David Hume (1711–1776),
por exemplo. São muitas as razões para a referida exclusão; talvez, a mais importante
esteja no fato de que tentativas de encarar o problema do conhecimento em
divergência com princípios aprioristas tradicionais – que tem no conceito de
justificação racional o centro de suas discussões – não poderiam ser consideradas
legítimas abordagens epistemológicas. Assim considerada, a proposta de Hume,
por exemplo, não constituiria uma epistemologia: primeiro, por eliminar a
possibilidade de justificação racional para nossas crenças; segundo, por colocar no
centro de seu debate conceitos psicológicos como ‘hábito’, ‘imaginação’ e mesmo
‘crença’; e, terceiro, porque seu ceticismo teria o propósito de revelar a
impossibilidade do conhecimento.

Desde a publicação do Tratado da Natureza Humana e da Investigação Sobre o
Entendimento Humano2 não faltaram teóricos empenhados em revelar esse aspecto

2 A partir daqui utilizaremos apenas ‘Tratado’ e ‘Investigação’ para nos referirmos a estas duas
obras básicas para o estudo de sua epistemologia. As citações e referências ao Tratado foram
retiradas da edição de David Fate Norton and Mary J. Norton, de 2005, e seguirão o seguinte
modelo: T.[livro].[parte].[seção].[parágrafo]. As citações e referências à Investigação foram
retiradas da edição de Tom L. Beauchamp, de 1999, e seguirão o seguinte modelo: EHU.
[seção]. [parágrafo].
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negativo do empreendimento filosófico humeano. Para Thomas Reid (1710–1796),
ao adotar os princípios empiristas de Locke e Berkeley e defender as mais puras
formas de representacionismo, Hume criou, com grande perspicácia, “um sistema
de absoluto ceticismo, que não deixa nenhum fundamento racional para a crença em
proposição alguma” (EIP3. 165 – grifos nossos). Sua teoria das ideias (a base de
seu pensamento filosófico) o teria conduzido a uma série de absurdos sobre a
mente, a memória, a causalidade, a existência do eu e do próprio mundo. Não
menos duras são as interpretações posteriores, de Thomas Hill Green (1836–
1882) e Bertrand Russell (1872–1970), entre outros críticos importantes.4 O primeiro
destes autores revela que, além do ceticismo, a clara defesa do psicologismo e do
associacionismo de Hume, resultantes de seu empirismo extremado, teria colocado
em risco a própria legitimidade da fundamentação filosófica (neste caso, a
epistemologia e a metafísica). Ao lado de Locke, Hume teria promovido uma
redução da consciência aos dados da sensação (dados empíricos) ao seguir o
modelo das explicações científicas das ciências naturais (especificamente a física
newtoniana)5. Ao defender que o associacionismo de Hume é o “nervo vital de
sua filosofia” (I6. 196), Green conclui que o perigo do empirismo estaria em que
a base de sua teoria do conhecimento tem um fundamento puramente psicológico.
O resultado não poderia ser outro, senão um profundo ceticismo. Bertrand Russell,
por ser um dos principais responsáveis pelo restabelecimento da noção tradicional
de conhecimento no debate epistemológico contemporâneo, entende que a mais
significativa contribuição de Hume para a filosofia estaria em sua análise da doutrina
da causalidade, que deve ser compreendida a partir de suas duas partes constituintes:
a parte objetiva e a parte subjetiva. O elemento central dessa doutrina seria sua
concepção de que a noção de conexão necessária deve ser reduzida ao nível de
puras relações filosóficas espaçotemporais de contiguidade, sucessão e conjunção

3 Abreviatura para Essays on the Intellectual Powers of Man, de Thomas Reid. As citações e
referências a esta obra seguirão o seguinte modelo: EIP.[página].
4 Além das análises mais conhecidas como as de Reid, Green e Russell, outros importantes
autores também destacaram o lado cético da filosofia de Hume: Beattie, Dugald Stewart,
James Mill, Alexander Bain, Leslie Stephen e, mais recentemente, Popkin e Fogelin. A respeito
destes dois últimos autores veja, por exemplo, Popkin (1966 e 1979) e Fogelin (1985 e 1992).
5 Green chega a se referir à filosofia de Hume como sendo uma espécie de naturalismo,
querendo, com esta expressão, demonstrar sua profunda reprovação à atitude de autores que
promovem suas filosofias apoiadas no modelo da ciência natural, já que a referida atitude
significaria a negação da superioridade ou primazia do pensamento (MILLER, 1929, p. 481).
6 Abreviatura para Introduction. The Philosophical Works, de Thomas H. Green e Thomas
H. Grose.  As referências retiradas do prefácio dessa obra seguirão o seguinte modelo: I.
[página em algarismo romano]. As referência retiradas do restante do texto seguirão o seguinte
modelo: I. [parágrafo em algarismo arábico].
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constante (parte objetiva) e ao puro nível da associação psicológica de ideias (parte
subjetiva) (HWP7. 665). Ao invés de conexão lógica temos mera associação
psicológica, devido ao costume que atua sobre a imaginação – uma faculdade
que, por sua vez, também não possui status epistêmico; “a lei do hábito [diz Russell]
explica a existência de minhas expectativas, mas não a justifica” (HWP. 667). Há
quem defenda que se houver algum tipo de justificação na filosofia de Hume ela
deve ser não demonstrativa, não racional; isso seria um absurdo, segundo a
interpretação de Russell, uma vez que, segundo ele, ou as justificações são racionais
ou não há nenhum tipo de justificação. Então, neste ponto Hume deve deter-se.
Nada mais pode ser feito: “a conclusão [de Hume] é de um ceticismo completo”
(HWP. 670). “A filosofia de Hume, verdadeira ou falsa, representa a bancarrota da
racionalidade do século XVIII” (HWP. 672).

Mas desde o início do século XX, mais exatamente desde 1905, ano de
publicação dos artigos “The Naturalism of  Hume” (I e II) de Norman Kemp
Smith, surge uma nova maneira de interpretar a filosofia de Hume. Sem
desconsiderar a importância de seu ceticismo, o comentador chama a atenção,
nesses artigos, e, posteriormente, também no seu livro de 1941, The Philosophy of
David Hume8, para o fato de que, talvez a contribuição central de Hume para a
epistemologia esteja em seu estudo do papel dos instintos e das crenças naturais
(crenças causais, crença na existência de corpos e na identidade pessoal) que, embora
não possam ser justificadas mediante argumentos demonstrativos, são irresistíveis
e inevitáveis e, por isso, devem ser consideradas legítimos produtos da imaginação
(faculdade que também passaria a adquirir importante status epistêmico em sua
filosofia). Para desenvolver essa tese sobre o naturalismo epistemológico pioneiro
de Hume, Kemp Smith sugere uma reinterpretação de suas obras à luz de uma
nova concepção dos conceitos de conhecimento e crença, originalmente proposta
por Locke em seu Essay Concerning Human Understanding9. A sugestão de Locke,
que teria sido claramente adotada por Hume em T. 1.3 – ambas em total contraste
com as noções tradicionais – é a de que conhecimento deve ser entendido de duas
maneiras bem diferentes: i) conhecimento propriamente dito (conhecimento
proposicional, intuitivo ou demonstrativo) e conhecimento das questões de fato
(opinião, crença, probabilidade). O primeiro requer certeza e é obtido por meio
da análise das ideias, mas o segundo caracteriza um assentimento cuja verdade

7 Abreviatura para A History of  Western Philosophy, de Bertrand Russell. As citações e referências
a essa obra seguirão o seguinte modelo: HWP.[página].
8 Cabe lembrar que a edição que estamos utilizando neste trabalho é a edição de 1966. Outras
edições, após a de 1941, foram publicadas em 1949, 1960 e 1964.
9A partir daqui apenas Essay. As citações e referências a esta obra seguirão o seguinte modelo:
E.[livro].[capítulo].[página].
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não se faz acompanhar de certeza ou conhecimento certo (E. IV, xiv a xvi)10. Para
Locke e Hume os domínios da crença e do conhecimento são nitidamente distintos
e não faria nenhum sentido considerar que crenças verdadeiras possam ascender
ao nível de conhecimento mediante justificação racional. A crença não é mais
entendida como condição necessária para o conhecimento.

Outra leitura alternativa à obra de Hume surge na década de 50, do século
XX, com Nelson Goodman, autor que também levanta sérias dúvidas sobre o
compromisso de Hume com a busca por justificações (no sentido forte do termo)
para nossas crenças (neste caso, para nossas inferências indutivas) e nos convida a
um retorno ao sentido propriamente humeano no tratamento dos problemas
epistemológicos. Que significa isso? Significa dizer que uma justificação
demonstrativa da indução, não obtida por Hume, sequer teria sido almejada por
ele. Com isso, Goodman nos faz reconsiderar o “problema de Hume” e pedir
desculpas a ele por não tê-lo compreendido exatamente e, assim, atribuir a ele um
problema que ele não formulou11.

Concordemos ou não com as sugestões polêmicas de Kemp Smith e Nelson
Goodman para a reinterpretação da obra de Hume, o fato é que elas inauguram
um novo cenário no debate sobre a filosofia de Hume no século XX12; inauguram
um “novo Hume”, para utilizar uma expressão de Kenneth Winkler (1991) ao
fazer referência a essas tendências alternativas, cujos principais proponentes são
John P. Wright (1983), Galen Strawson (1989) e Edward Craig (1987). Talvez o
grande mérito das abordagens do “novo Hume” – que geralmente atribuem a ele
um compromisso mínimo com o realismo – esteja em tentar conciliar as duas
mais importantes interpretações sobre sua filosofia, notadamente a cética e a
naturalista, fazendo-nos compreender como seu sistema filosófico torna-se
inteligível na medida em que estas posturas se complementam13. Mas é

10 Aqui se deve notar que, entre as questões de fato, aquelas que foram efetivamente observadas
– ou, nas palavras de Hume, que vão “além do testemunho presente de nossos sentidos ou
dos registros de nossa memória” (EHU. 4.3) – são conhecidas com certeza. Assim, na verdade
a presente discussão sobre a crença incide especificamente sobre as questões de fato não
observadas. Ver, para uma discussão desse ponto, Kemp Smith (1966, cap. 15, p. 356-357).
11 Para uma análise mais detalhada deste ponto veja Goodman (1954).
12 Para mais detalhes veja Read & Richman (2000). Estes autores organizaram o livro The New
Hume Debate com o propósito de avaliar as novas sugestões de leituras da obra de Hume
confrontando-as com posturas mais críticas e tradicionais sobre sua filosofia.
13 Ao defender essa atitude, no artigo “A natureza da filosofia de Hume”, Conte afirma que
“Consideradas em conjunto, as duas partes [...] [a cética e a naturalista] revelariam que Hume
não deixa de ser cético, ao mesmo tempo que é naturalista” (CONTE, 2010, p. 218). Para
Comte, seriam duas faces não incompatíveis de uma mesma filosofia. “De modo geral, a
interpretação naturalista reconhece a existência de uma tendência cética destrutiva em Hume,
contudo, ela procura destacar a ênfase e importância que Hume dá a natureza enquanto uma
força determinante de muitas de nossas crenças” (CONTE, 2010, p. 235).
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surpreendente, por outro lado, que mesmo após as sugestões de Kemp Smith e
Nelson Goodman, filósofos eminentes como Willard Quine (1969 e 1980) tenham
insistido na tese de um suposto “reducionismo radical” ou de uma “concepção
empirista ingênua”, por parte de Locke e Hume, ignorando, com isso, o fato de
que Hume, além de não estar absolutamente preocupado com a natureza empírica
do conhecimento, teria sido um dos precursores de posições naturalistas, atualmente
atribuídas a epistemólogos contemporâneos, como o próprio Quine.14

Mesmo quando é adotada a sugestão de que Hume é um filósofo naturalista
quanto a questões sobre conhecimento, novas e desafiadoras dificuldades não
tardam a se apresentar. Poderíamos interpretar seu naturalismo à luz da solução
radical (proposta, por exemplo, por Quine (1969)) que vê a epistemologia apenas
como capítulo da ciência empírica. Neste sentido, Hume não teria defendido senão
abordagens psicológicas pioneiras sobre a origem e aquisição de conhecimento.
Em contrapartida, outras vertentes da epistemologia naturalista contemporânea15

julgam que sua epistemologia é uma investigação essencialmente normativa. Autores
que lêem Hume a partir desta última perspectiva defendem não somente que o
autor tem uma epistemologia, mas também que ela deve ser considerada uma
investigação propriamente filosófica e normativa que, mesmo quando busca o
apoio da ciência empírica (no caso de Hume, o modelo da ciência na natureza
física bem sucedida de sua época), não precisa abrir mão de seu caráter estritamente
filosófico. Talvez o maior desafio (por conta de influentes interpretações positivistas
ou naturalistas radicais sobre a filosofia de Hume, ainda muito presentes) nas
argumentações a favor do caráter normativo da epistemologia de Hume esteja,
em especial, na tese de que no centro de seu empreendimento há uma inovadora
teoria naturalista da justificação das crenças16.

Nossa estratégia, para a argumentação a favor desta última posição, consiste
em propor uma comparação e um confronto entre a epistemologia naturalista
pioneira de Hume e uma defesa e argumentação que consideramos particularemente
plausíveis a favor da epistemologia naturalista normativa no pensamento
contemporâneo: o confiabilismo histórico de Alvin Goldman. Nosso propósito
não será uma análise detalhada do pensamento de Goldman, mas a avaliação do
empreendimento epistemológico de Hume a partir da perspectiva do século XX,
que poderá se tornar ainda mais inteligível se visto à luz de uma alternativa que
acreditamos que ele próprio admitiria como sendo herança de suas precursoras

14 Para uma análise desse ponto, ver Chibeni (2006a).
15 Veja, a esse respeito, panoramas recentes das epistemologias naturalizadas de Kitcher
(1998) e Goldman (1998).
16 Veja casos dessa dificuldade nas análises de Michael Costa (1994) e Louis E. Loeb (1995 e
2002) sobre a noção de crença na filosofia de Hume.
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orientações. A comparação entre os dois autores se fará, sobretudo, a partir do
apelo comum à noção de causalidade para o estabelecimento de critérios mínimos
de legitimidade e confiabilidade a nossas crenças, preservando a exigência de
normas para o empreendimento epistemológico. Assim, os trabalhos dos dois
autores diferem, em grande medida, de alternativas como aquela proposta em
“Epistemology Naturalized” de Quine (1969), que prefere abrir mão da
normatividade em função da adoção de uma nova fundamentação – não
reducionista –  para a epistemologia, a partir do apoio das ciências empíricas.

Uma teoria causal do conhecimento nas epistemologias de Hume e
Goldman

Segundo Jaegwon Kim, há duas questões envolvidas no problema do
conhecimento nas análises epistemológicas clássicas: “Que condições uma crença
deve atender para que estejamos justificados a aceitá-la como verdadeira? E quais
crenças estamos de fato justificados a aceitar?” (KIM, 1988, p. 381). Esta parece
ter sido a agenda de trabalho dos debates do chamado programa apriorista clássico,
segundo o qual bastaria identificar, de modo a priori, crenças básicas a partir das
quais seriam derivadas todas as crenças restantes que comporiam o edifício seguro
do conhecimento humano. Assim, essa concepção tende a definir conhecimento
enquanto uma noção superior de opinião ou crença que, mesmo considerada
verdadeira, poderia carecer ainda do elemento fundamental: a justificação ou
explicação racional. Vimos como essa noção, proposta por Platão (Teeteto. 201 d),
recebeu novas formulações na epistemologia contemporânea, mas não perdeu de
vista sua ideia central de que conhecimento é “crença verdadeira justificada”
(CHISHOLM, 1977). Para os propósitos deste texto importa destacar que para a
concepção epistemológica clássica a crença (inclusive aquela que segundo a
interpretação que defendemos possui caráter epistêmico na filosofia humeana)
seria no máximo “fonte de certeza cognitiva não-justificada” (ALBIERI, 2005, p.
79), portanto, sem valor epistêmico, já que seria vista apenas como um estado
subjetivo de convicção e teria apenas papel coadjuvante na formação da noção
de conhecimento. Procuraremos mostrar como Hume se afasta totalmente desta
caracterização em sua epistemologia.

Essa noção tradicional de conhecimento sofre um forte abalo no século
XX, estimulado principalmente pelos questionamentos levantados por Edmund
Gettier em seu artigo “Is Justified True Belief  Knowledge” (1963), cujo propósito
era mostrar que há casos em que mesmo havendo crença verdadeira justificada,
não podemos dizer que haja conhecimento. O objetivo de Gettier era mostrar,
sobretudo, a falibilidade da noção de justificação no programa apriorista clássico.
Contudo, Gettier não apresenta alternativas para a resolução do problema, o que
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parecia tê-lo tornado uma espécie de “problema insolúvel de Gettier”. Gettier
restringe-se a mostrar como a definição clássica não seria suficiente para dar conta
do conhecimento, o que fez com que, a partir da publicação de seu artigo, muitos
epistemólogos passassem a buscar algo que pudesse tornar a definição tradicional
imune às suas objeções (talvez um quarto elemento para a definição).

Procurando fornecer uma alternativa aos problemas levantados por Gettier
em suas críticas à definição tradicional de conhecimento (GETTIER, 1963), em
seu artigo “A Causal Theory of  Knowing”, de 1967, Alvin Goldman procura
mostrar que o que pode ocorrer quando, por exemplo, há crença verdadeira justificada,
mas (ao que parece) não há conhecimento, é que não há nenhuma conexão causal
entre o fato observado e o acreditar de S em p. Assim, a exigência mínima de
Goldman é a de que uma conexão causal seja acrescentada à definição tradicional
(GOLDMAN, 1967, p. 357-358). Segundo Goldman, a caracterização de
conhecimento, ou o critério para a distinção entre conhecimento (ou crença
justificada) e crença não justificada, depende da natureza do processo causal que
induziu esta crença; se houver uma cadeia causal contínua conectando o fato com
a crença deste fato então há justificação e, portanto, conhecimento (GOLDMAN,
1967, p. 360-361). Todo conhecimento factual resulta, assim, de mecanismos causais
confiáveis descobertos empiricamente.

Numa análise retrospectiva podemos perceber que, de forma análoga, em
sua epistemologia Hume considera que a crença sempre é determinada causalmente,
por um mecanismo natural da mente (que envolve, entre outras coisas, o hábito),
independente de processos racionais (EHU. 5. 2-5), e que por isso a crença receberia
legitimidade epistemológica na medida em que Hume passa a exigir que esse
sentimento (a crença) surja de mecanismos naturais que sejam conducentes a crenças
estáveis (T. 1.3.7-10 e EHU.5). Desta forma, se esta interpretação estiver correta,
as epistemologias de Hume e Goldman se aproximam dado que cada uma envolve,
a seu modo, uma teoria causal do conhecimento a partir da qual podemos
determinar critérios normativos de distinção entre tipos de crenças (crenças genuínas
ou justificadas e crenças que carecem de justificação). Ambas parecem compartilhar
da exigência de fundamentação causal para as crenças em questões de fato não
observadas. Para Hume a causalidade é a única relação que pode, por excelência,
gerar crenças genuínas a partir do processo de inferência causal. Em Goldman
crenças genuínas resultam de um processo causal confiável (confiabilismo)
(GOLDMAN, 1979 e 1998).

Mas as teorias dos autores também divergem em aspectos fundamentais.
Diferenciam-se na medida em que Hume não visa a elevar a crença a conhecimento
– concepção da qual Goldman parece compartilhar. Hume busca uma definição
alternativa de conhecimento e crença, renunciando inteiramente ao projeto clássico,
enquanto a proposta de Goldman parece visar a uma reformulação deste projeto.
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As teorias também diferem quanto ao domínio de investigação a que se apela
para verificar a existência do elo causal: enquanto Goldman mantêm que esta é
uma questão a ser decidida pelas ciências naturais, Hume propõe que ela pertence
à própria ciência da natureza humana que ele procurou constituir. Mesmo propondo
uma ciência da natureza humana elaborada com base no modelo da ciência natural,
Hume continua acreditando que as regras de avaliação do conhecimento ainda
devem ser fornecidas pela filosofia (epistemologia) apenas que agora estas regras
serão fornecidas por princípios naturais da mente humana – com base nos modelos
da ciência natural bem sucedida. Goldman defende que não haveria nenhum
problema em reivindicar o apoio das ciências empíricas (em especial a psicologia
empírica) na elaboração da normatividade. A própria ciência empírica poderia
estudar e indicar à filosofia quais seriam os chamados “mecanismos confiáveis de
produção de crenças”. E se é isso que justifica o conhecimento, o processo de
justificação está a cargo da ciência empírica. Ele propõe uma colaboração entre
epistemologia e ciência – quase que uma terceirização do trabalho de justificação
que antes estava centralizado na pesquisa filosófica. Cabe destacar também que,
por conta de sua distinção entre os domínios do conhecimento e da crença, a
proposta de naturalização de Hume tem incidência apenas sobre o domínio da
probabilidade. Goldman, ao compartilhar da antiga noção de conhecimento,
propõe uma naturalização da justificação (entendida como componente de
conhecimento no sentido clássico do termo) e não tem em mente a distinção
adotada por Hume. O alvo da naturalização nos dois autores é bem diverso.
Enfim, temos aqui pelo menos quatro problemas básicos (envolvendo os dois
autores) que precisam ser melhor compreendidos no sentido de lançarmos alguma
luz sobre a proposta naturalista normativa destes autores frente ao fracasso do
projeto apriorista tradicional.

Acreditamos que o confronto entre estas duas posturas epistemológicas,
frente ao problema da crença, pode ser esclarecedor quanto à questão central que
buscamos desenvolver neste trabalho: a tentativa de mostrar que, mesmo fazendo
críticas ao projeto epistemológico clássico (seja tentando reformulá-lo ou renunciá-
lo inteiramente) é possível e necessário preservar, deste empreendimento anterior,
seu caráter normativo. Neste ponto os dois autores (Hume e Goldman) se
reencontrariam ao concordar que o apelo à investigação científica não isenta a
epistemologia desta tarefa. Ambos sugerem a reintrodução ou a preservação da
normatividade na epistemologia. A diferença estaria em que cada um destes autores
o fará a seu modo – levarão adiante esse projeto com base no contexto em que se
encontram e com base no ideal de conhecimento defendido. Goldman soma
esforços para preservar alguns aspectos fundamentais da teoria do conhecimento
tradicional. Hume, por outro lado, propõe uma nova caracterização da
epistemologia, notadamente ao conferir estatuto epistemológico autônomo ao
conceito de crença e minimizar a função da razão em seu empreendimento.



82

A Teoria Epistemológica Naturalista de Hume: crença com normatividade

Acreditamos que a base para a defesa da postura naturalista na epistemologia
de Hume esteja em sua reavaliação do estatuto epistemológico do conceito de
crença – em especial as crenças causais e a crença na existência de corpos – que,
embora seja um complemento essencial do conhecimento, contrapõe-se a este.
Dessa maneira, em certo sentido, o tema central desta abordagem da filosofia de
Hume é a maneira como o autor procede a essa difícil tarefa de estabelecer critérios
de justificação para nossas crenças num contexto histórico-filosófico em que
prevalecem abordagens epistemológicas divergentes, não só em termos de método,
mas também de terminologia.

Em sua teoria da crença causal (T. 1.3.7-10 e EHU. 5), Hume se afasta da
concepção tradicional de conhecimento ao seguir a orientação dada por Locke
em seu Essay em que propõe uma inovadora “investigação sobre a natureza e
bases da fé ou opinião” (E. IV, xiv a xvi). Com base nesta proposta Hume considera
que crença não é um ingrediente para o conhecimento, mas uma categoria distinta,
a cargo de uma faculdade mental também distinta – a imaginação. Assim, a crença
serve como complemento de conhecimento, este último definido como aquilo
que se pode estabelecer a priori, por intuição e demonstração (T.1.3.1-2). Para o
autor, diferentemente do conhecimento, a crença sempre é determinada por um
mecanismo natural da mente (que envolve, entre outras coisas, o hábito),
independente de processos racionais (EHU. 5. 2-5). Ela recebe importante estatuto
epistêmico na medida em que além da vivacidade que a caracteriza, é definida também
como uma sensação especial. Além da estabilidade e intensidade, Hume passa a
exigir que esse sentimento surja, no caso das crenças causais, da conjunção regular
de fenômenos, ou seja, que tenha uma base experimental (CHIBENI, 2006a). Ao
proceder desta maneira, Hume deixa clara sua exigência de que deve haver uma
conexão causal entre a crença e o fato que a produziu, bem como defende que este
é o critério, por excelência (ao lado do critério de vivacidade) para o estabelecimento
de crenças legítimas, em detrimento do que se poderia considerar mera ficção ou
crença espúria, ilegítima. Este critério esta fundado no princípio da causalidade e
é o modo através do qual Hume efetivamente desenvolve sua “teoria causal do
conhecimento ou da crença”.

A primeira tarefa de Hume em sua teoria da crença (T. 1.3.7 e EHU. 5.22)
é estabelecer a natureza da crença a partir de duas etapas distintas: i) definir a
diferença entre crença e ficção (que está na maneira como os conhecemos) e  ii)
mostrar que a noção de crença se aplica apenas ao âmbito da probabilidade ou
das questões de fato (T. 1.3.7.3-5 e EHU. 5.11). Daí a primeira definição humeana
de crença causal: “UMA IDEIA VÍVIDA RELCIONADA OU ASSOCIADA
COM UMA IMPRESSÃO PRESENTE” (T. 1.3.7.5 – grifos do autor). Uma
segunda tarefa de Hume, em sua teoria da crença, é estabelecer os fundamentos



83

para distinções entre tipos de crenças, ou seja, fornecer um critério mínimo de
justificação para crenças. Tendo em vista esta segunda tarefa, Hume acrescentará,
posteriormente, que a diferença entre ficção e crença não está apenas nos graus de
força e vivacidade, complementando aquela explicação (em T. 1.3.8, T. 1.3.9 e T.
1.3.10, no Apêndice do Tratado e EHU.5) ao propor objeções à sua própria teoria
no sentido de reformulá-la para que possa contemplar os critérios de justificação
para crenças causais. Tendo em vista estas objeções17, o autor é levado a rever sua
concepção de que a vivacidade é o critério exclusivo da crença. Por isso, em T.
1.3.10.10 e em EHU. 5.11.13 passa a caracterizar a crença como uma sensação
especial, embora mantenha a vivacidade como noção central, porém não mais
exclusiva. Além de estabilidade e intensidade, Hume passa a exigir que este
sentimento surja da conjunção regular de fenômenos, ou seja, que tenha uma base
experimental (CHIBENI, 2006a). A partir desse aspecto fica ainda mais evidente
sua proposta de uma teoria causal da do conhecimento ou da crença.

O sentimento de crença não passa de uma concepção mais intensa e estável
do que a que acompanha as meras ficções da imaginação, e [...] essa maneira18

de conceber surge da conjunção costumeira do objeto com algo presente à memória ou
aos sentidos. (EHU. 5.13 – grifos nossos).

Nesta passagem vemos uma formulação compacta de dois fatores cruciais
para a caracterização das crenças ditas justificadas ou legítimas: elas devem ter
origem numa base empírica (SMITH, 1966) e ser estáveis (LOEB, 1995; 2002) ao
contrário das crenças não justificadas ou ilegítimas (por ex.: devidas à educação,
superstição, loucura, etc.). Uma vez que a razão se mostra insuficiente para oferecer
critérios últimos para o conhecimento provindo da experiência, Hume não teria
outra alternativa a não ser examinar as circunstâncias de formação da crença e
encontrar nelas próprias seu critério para nosso assentimento. A crença,
diferentemente do conhecimento, é determinada causalmente por um mecanismo
natural da mente, a cargo de uma faculdade distinta da razão, que Hume opta por
chamar ‘imaginação’. A respeito desta faculdade Hume diz:

17 Podemos parafrasear as objeções de Hume a esse respeito da seguinte maneira: i) se a
semelhança e a contiguidade também são capazes de conferir vivacidade às ideias, podemos
dizer que também elas são responsáveis pela geração de crenças? (T. 1.3.9.2); ii) se a repetição,
na mente, de “um mera ideia desacompanhada” também pode avivá-la (T. 1.3.9.16), como
no caso da educação, não teriam essas crenças as mesmas credenciais epistêmicas que as crenças
causais? iii) não poderiam também as paixões e a imaginação avivar as ideias, levando, assim,
ao surgimento de crenças, como ocorre no caso das inferências extraídas da experiência? (T.
1.3.10).
18 A palavra ‘maneira’ já estava em itálico no original.
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[D]evo fazer um distinção, na imaginação, entre os princípios permanentes,
irresistíveis e universais – tais como a transição costumeira das causas aos efeitos
e dos efeitos às causas – e os princípios variáveis, fracos e irregulares [...]. Os
primeiros são o fundamento de todos os nossos pensamentos e ações, de
tal forma que, se eliminados, a natureza humana imediatamente pereceria e
desapareceria. Os últimos não são nem inevitáveis à humanidade, nem
necessários, ou sequer úteis para a condução da vida; ao contrário, observa-
se que só tem lugar em mentes fracas e que, como se opõem aos outros
princípios, do costume e do raciocínio, podem facilmente ser anulados por
um contraste e oposição adequados. (T. 1.4.4.1 – grifos nossos).

Isso mostra que Hume tem um critério para distinção entre tipos de crenças
(legítimas, ilegítimas, etc.) e que as crenças justificadas tem como critério de
legitimidade e justificação o fato de terem sido produzidas causalmente, ao
contrário das chamadas crenças não justificadas, que se originam de princípios
variáveis, fracos e irregulares da imaginação (neste caso, ficção). A possibilidade
de identificar estas diferenças e estabelecer normas e valores para a prática cognitiva
mostra que Hume estava comprometido com uma epistemologia, ou seja, com
uma reflexão filosófica das condições de possibilidade do conhecimento, mesmo
que através de um viés naturalizado. É preciso complementar ainda que seu
naturalismo promove uma redefinição de muitos conceitos, princípios e noções
da epistemologia tradicional, gerando, assim, uma verdadeira crise dentro do
programa epistemológico tradicional.

Com isso é possível perceber que a filosofia de Hume apenas aparentemente
abre mão do status de filosofia (epistemologia) capaz de fornecer critérios para
avaliação de crenças. Suas análises, a primeira vista, parecem restritas à descrição
do funcionamento regular da mente humana por que os princípios que regem a
ciência da natureza humana já não se enquadram nas exigências da filosofia apriorista
tradicional (associação de ideias, hábito, crença, imaginação etc.). Interpretações
equivocadas de sua filosofia (lida pelo viés apriorista) fizeram com que ela se tornasse
um campo fértil para interpretações que, numa direção oposta, vêem Hume como
um cientista descritivo propriamente dito. Assim, “Hume aparece antes como
cientista do que como filósofo, e sua obra constitui, sobretudo, uma extensão ou
ampliação do campo da ciência moderna para incluir assuntos humanos”
(GUIMARÃES, 1998, p. 297 – grifo da autora).

A Teoria Causal do Conhecimento de Alvin Goldman: confiabilidade
epistêmica

Goldman se tornou um filósofo naturalista bastante conhecido no final
dos anos setenta do século XX principalmente por ter elaborado seu confiabilismo
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histórico (ou genético) como uma crítica às teorias internalistas tradicionais da
justificação. As teses básicas que dão sustentação à sua concepção confiabilista do
conhecimento estão, assim como ocorrera na abordagem tradicional, centradas
no problema da justificação das crenças. Contudo, seu naturalismo surge muito
mais como uma reação aos duros golpes que o apriorismo sofrera após as sugestões
de Gettier (1963). Goldman acredita que as falhas na caracterização de
conhecimento anteriores exigiriam uma reformulação nos requisitos para a
obtenção de conhecimento, por isso, em alguma medida, ainda acata a definição
tripartite tradicional de conhecimento. Defenderá que, além de crença verdadeira
justificada, para que possamos atingir conhecimento de fato, nossa crença deve
ser produzida por mecanismos confiáveis. O problema, acredita Goldman, seria
estabelecer claramente os critérios para determinar quais seriam e quais não seriam
os casos em que obtemos conhecimento confiável. Veja-se que Goldman ainda se
ocupa, como os epistemólogos tradicionais, com uma definição de conhecimento e
com normas para o trabalho epistemológico. Mas, diferentemente dos antigos
proponentes, Goldman (adotando uma posição externalista) procura não fazer
apelo a noções epistêmicas como coerência, clareza, evidência, certeza etc.
(GOLDMAN, 1979). Pelo contrário, Goldman apela para conceitos naturalistas
tais como nexo de causalidade, confiabilidade etc. Afirma que “princípios corretos
de justificação da crença (sejam eles de cláusula básica ou recursivos) devem fazer
exigências causais, já que existem causas que conferem justificação e causas que não conferem
justificação” (GOLDMAN, 1979, p. 8 – grifos nossos). Para especificar em termos
não epistêmicos a crença justificada, Goldman apela para a descrição dos padrões
de justificação: “Uma crença deve ser considerada justificada quando ela é produzida
por um ou mais processos que costumam produzir mais verdades do que falsidades
(ou seja, quando é produzida por um conjunto de processos confiáveis).” (LUZ,
2005, p. 192 – grifo do autor).

Para avaliar as contribuições de Goldman a este debate epistemológico
faremos referências a três ensaios em que o autor aborda o tema que adotaremos
aqui para vincular seu trabalho ao naturalismo pioneiro de Hume: “A Causal Theory
of  Knowing” (1967), “What Is Justified Belief ” (1979) e “Naturalistic Epistemology
and Reliabilism” (1994)19. Em “A Causal Theory of  Knowing” Goldman propõe
que todo tipo de conhecimento (seja ele mediante percepção, memória, testemunho,
inferência etc.) resulta de mecanismos causais descobertos empiricamente. Neste
artigo, o autor faz uma análise de casos “S conhece que p”, de forma a evitar
problemas do tipo Gettier no âmbito das proposições empíricas. Para tanto, pede
para que tomemos o exemplo tradicional de uma proposição considerada verdadeira,
na qual S acredita e têm evidência adequada de que p, mas em que o indivíduo não

19 No caso deste último trabalho, utilizaremos a tradução de Leonor e Abrantes (1998).
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conhece que p. A questão então é: por que S não conhece que p? Para responder à
questão Goldman fornece uma nova análise para o caso “S conhece que p”
afirmando que pode ter ocorrido que: o que torna p verdadeira é um fato que
nada tem a ver com o acreditar de S em p, ou seja, não há nenhuma conexão
causal entre o fato observado e o acreditar de S em p20. Alguém pode possuir
evidências muito fortes e adequadas para sua crença em algo (um fenômeno, um
acontecimento), o que não significa, necessariamente, que esteja de posse de
conhecimento (GOLDMAN, 1967, p. 357-358). Veja-se que Goldman segue
exatamente as exigências da análise tradicional; da forma como surgira nos diálogos
de Platão. A diferença está apenas no fato de Goldman sugerir que a alternativa
para fugir às armadilhas colocadas pelo texto de Gettier é fazer uma exigência
adicional que deve ser satisfeita em todos os casos de conhecimento empírico:
uma conexão causal entre p e o acreditar de S em p.

Para problematizar a questão de forma mais adequada Goldman passará
então a analisar como essa exigência pode ser satisfeita em todos os casos de
conhecimento (mediante percepção, memória, testemunho, inferência etc.). Inicia
pelo caso mais comum de uma cadeia causal conectando algum fato p com a
crença de que p de alguém, que é o da percepção. Por exemplo: se S acredita estar
vendo um vaso em sua frente, a condição necessária, para isso, é que haja um vaso
em sua frente e que haja certa conexão causal entre a presença do vaso e o acreditar
de S em p. Mas vamos supor, diz ele, que ao invés do vaso real esta pessoa esteja
vendo a fotografia de outro vaso interposta entre o objeto e sua percepção do
vaso. Neste caso, S não vê um vaso real em sua frente, pois a visão do vaso real
está bloqueada pela fotografia de outro vaso. Mas, mesmo neste caso, pode ocorrer
de S estar de posse do conhecimento de que há um vaso em sua frente – basta que
uma outra pessoa informou-lhe do vaso real. Assim, a presença do vaso pode ser
um antecedente causal da crença de S, mesmo quando o processo causal não é
um processo puramente perceptual (GOLDMAN, 1967, p. 359). Para Goldman,
conhecimento perceptual de fatos é um tipo de conhecimento não inferencial, em
que aquele que percebe não infere fatos sobre objetos físicos do estado de seu
cérebro ou da estimulação de seus órgãos sensoriais. Isso ocorreria também com
o conhecimento mediante memória. O relembrar também é um processo causal.
S lembra-se de que p no tempo t apenas se o acreditar de S em p em um tempo
anterior é uma causa de seu acreditar em p no tempo t. Naturalmente, nem toda
conexão causal entre uma crença anterior e uma crença posterior de alguém é um
caso de lembrança. O conhecimento também pode ser adquirido por meio de
uma combinação de percepção e memória (GOLDMAN, 1967, p. 360).

20 Veja o exemplo da crença de Smith de que Brown possui um carro (GOLDMAN, 1967, p.
357).
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 Nem todo conhecimento resulta de percepção e memória. Muitos
conhecimentos são baseados em inferência, e este é o caso mais significativo das
análises de Goldman, caso que analisaremos mais cuidadosamente no sentido de
promover o confronto entre sua teoria e a de Hume. Neste caso, devemos lembrar
que, assim como em Hume, dizer que ‘S conhece que p’ por inferência não significa
dizer que haja apenas um processo consciente de raciocínio. O uso que Goldman
faz de inferência é mais amplo do que o uso ordinário, que admite que há inferência
apenas quando há raciocínio (GOLDMAN, 1967, p. 360-361). Mesmo em casos
em que há inferência indutiva altamente autorizada, embora eu possa dizer que a
proposição é verdadeira, não posso dizer se há ou não conhecimento. Isso depende
da natureza do processo causal que induziu essa crença. Se há uma cadeia causal contínua
conectando o fato com a crença deste fato, então S conhece p (Ex.: o fato de que
uma montanha entrou em erupção pode não ser a causa da crença de S de que ela
entrou em erupção; a causa pode ser o fato de uma pessoa ter manipulado aquilo
que me faz adquirir essa crença – manipular a lava). Então, a condição necessária
do ‘conhecer que p de S’ no caso da inferência, também é o de que seu acreditar
em p esteja conectado com p por uma cadeia causal. Goldman admite que a parte
inferencial da cadeia causal é, em si, uma cadeia causal. Se uma cadeia de inferências
é adicionada à cadeia causal, então a cadeia inteira é considerada causal. Uma
exigência adicional para o conhecimento baseado em inferência é que a inferência
do sujeito seja autorizada, isto é, as proposições em que ele baseia sua crença de
que p deve ser uma confirmação altamente confiável de que p, seja ela dedutiva ou
indutiva. Esse tipo de conhecimento também pode ser analisado causalmente. A
exigência, aqui, é a de que consideraremos que S conhece que p apenas se S
reconstruiu corretamente a cadeia causal levando de p até a evidência de p que S
percebe, neste caso, a afirmação (p) de T, por exemplo. Esta correta reconstrução
é uma condição necessária do conhecimento baseado em inferência (GOLDMAN,
1967, p. 360-363). Vejamos como o próprio Goldman fala em termos de inferência.

Ao usar o termo ‘inferência’ para dizer que S conhece que p por inferência,
não estou querendo dizer que S o faça através de um processo explícito e
consciente de raciocínio. Não é necessário que ele tenha dito, para si mesmo,
algo como “se tal-e-tal é verdadeiro, p também deve ser verdadeiro”. Minha
crença de que há um incêndio no bairro é baseada em, ou inferida, de
minha crença de que ouvi a sirene de uma viatura de bombeiros. Mas não
o fiz por um processo explícito de raciocínio dizendo “Há uma viatura de
bombeiros, portanto deve estar ocorrendo um incêndio”. Talvez a palavra
‘inferência’ seja usada ordinariamente apenas quando ocorra raciocínio
explícito; se for assim, meu uso do termo será um pouco mais amplo do que
este uso ordinário. (GOLDMAN, 1967, p. 360-361 – grifos nossos).
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Nossas atenções, nesta passagem, devem estar voltadas para as afirmações
de Goldman de que o uso que faz de inferência é mais amplo do que o uso ordinário.
Goldman percebe que grande parte das dificuldades envolvendo os
contraexemplos do tipo Gettier, e o programa epistemológico tradicional, estão
concentradas no conhecimento do tipo inferencial. Além disso, percebe que a
saída daquelas armadilhas poderia estar no sentido alargado (ampliado) do conceito
de inferência, assim como teria feito Hume no século XVIII com sua análise da
inferência causal. De forma análoga a Hume, Goldman não acredita que toda
inferência possa ser reduzida a um processo explícito e consciente de raciocínio.
Na verdade, para ambos os autores, a maior parte de nossas crenças (ou
conhecimento) é baseada num processo inferencial inconsciente e é esse processo
que exige explicação. Goldman afirma, em seu texto, que “grande parte de nosso
conhecimento é baseado em inferência” (GOLDMAN, 1967, p. 360 – grifo do
autor), enquanto Hume dedica boa parte de seu trabalho epistemológico à análise
da causalidade por compreender que nela estaria a chave para a compreensão de
nossos processos inferenciais sobre questões de fato. Hume afirma que “a única
[relação] que remete para além de nossos sentidos, e que nos informa acerca de
existências e objetos que não vemos ou tocamos, é a causalidade” (T.1.3.2.3 – grifo
do autor). Contudo, o aspecto mais significativo dessa escolha de Hume, que o
aproxima da análise da inferência de Goldman, é sua constatação de que realizamos
inferências a partir desta relação, não porque estejam fundadas na razão ou no
entendimento, mas porque estão fundadas numa certa associação involuntária
(natural) de ideias na imaginação, ou seja, “em certas relações que nos fazem passar
de um objeto a outro, mesmo não havendo nenhuma razão que nos determine a
fazer essa transição” (T.1.3.6.12).

Esta exigência feita por Goldman e por Hume, desde o século XVIII,
altera toda compreensão do problema da crença e da justificação das crenças.
Uma vez que a análise tradicional não coloca o problema da natureza do processo
causal que induziu a crença, torna-se presa fácil das críticas sobre a legitimidade ou
confiabilidade das crenças. No caso de Goldman e de Hume, a preocupação é
clara e demarca a distinção entre a postura tradicional e a naturalista. Goldman
afirma que antes de colocar a questão da verdade de uma proposição, devemos
colocar a questão da natureza do processo inferencial causal. “Isto [a verdade de
uma proposição] depende da natureza do processo causal que induziu sua crença”
(GOLDMAN, 1967, p. 361 – grifo nosso). A questão colocada por Hume, em
sua Investigação, é análoga: qual a “natureza dessa evidência que nos dá garantias sobre
uma existência real e sobre questões de fato além do presente testemunho de
nossos sentidos ou dos registros de nossa memória” (EHU. 4.3 – grifo nosso).
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Diferenças entre os Naturalismos de Hume e de Goldman

No tópico anterior já apontamos para algumas diferenças entre os
naturalismos epistemológicos de Hume e Goldman. Duas das diferenças parecem
ser mais marcantes: i) aquela que diz respeito à fonte na qual o epistemólogo
naturalista busca recursos; no caso de Hume, a fonte interna ou ciência do homem
e no caso de Goldman a fonte externa ou as ciências naturais; ii) aquela que diz
respeito ao estatuto das crenças justificadas; enquanto em Hume a crença adquire
status epistêmico em Goldman ela ainda caracteriza um estado subjetivo que precisa
ascender à condição de conhecimento (no sentido tradicional). Vejamos agora
alguns detalhes destes pontos que marcariam as principais divergências entre as
epistemologias dos dois autores.

Entre as diferentes atitudes no tratamento do problema da falibilidade do
apriorismo nas epistemologias moderna e contemporânea, destacam-se duas: i) a
daqueles que continuam entendendo o conhecimento conforme a definição
platônica – e que, portanto, procuram enfrentar as críticas de Gettier (ex.: Goldman);
ii) e a daqueles que buscam outras definições de conhecimento, renunciado aquele
projeto clássico (ex.: Locke, Hume). Acreditamos que apesar das diferenças, os
dois grupos ainda centram suas reflexões na questão da justificação e da
normatividade. É por isso que, ao concentrar nosso estudo na atitude de Hume e
Goldman, pretendemos mostrar como ambos conseguem fornecer soluções
efetivas ao problema lançado por Gettier, que, nestes dois casos, têm um importante
elemento comum, o apelo à causalidade para a fundamentação das crenças e a
manutenção das normas para essa atividade, diferindo, por isso, de alternativas
como aquelas propostas em “Epistemology Naturalized” (1969) que prefere abrir
mão da normatividade em função da adoção de uma nova fundamentação – não
reducionista – para a epistemologia a partir do apoio das ciências empíricas.

A diferença entre a solução de Hume e a oferecida por Goldman está em
que a epistemologia naturalizada de Goldman pretende ser uma solução para os
problemas de tipo Gettier, ou seja, dos problemas quanto àqueles requisitos
extremamente exigentes para caracterizar conhecimento, e que estariam para além
de nossas limitadas capacidades cognitivas. Sua teoria causal seria uma maneira
efetiva de se esquivar daqueles problemas. Já Hume prefere se afastar daquele
programa entendendo que a epistemologia deveria contemplar antes a falibilidade
do sujeito cognoscente e abrir mão, de uma vez por todas, de elaborar normas
para sujeitos epistêmicos ideais. Daí a necessidade de uma reforma no
empreendimento epistemológico (conceitos e terminologia). Por isso, acreditamos
que Goldman, embora não faça referências a Hume quando discute sua teoria
causal do conhecimento, certamente reconhece que as análises epistemológicas deste
último, sobretudo em sua teoria da crença – pensando retrospectivamente – já
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estavam imunes às críticas de Gettier. Ambos mostram como a epistemologia
tradicional é inviável, mantendo a ideia comum de que o que desautoriza os critérios
a priori é a ausência neles de uma teoria causal do conhecimento, a partir da qual
possamos distinguir crença de ficção. De alguma forma, de acordo com a proposta
destes autores, o próprio desenvolvimento das ciências forneceria os critérios para
sua justificação. Hume, embora não utilizando esta terminologia contemporânea,
da qual Goldman se apropria, também defende efetivamente a importância de
uma conexão causal entre nossas crenças e o fato que as produziu. É por isso que
podemos dizer que não apenas a “teoria causal do conhecimento” de Goldman
mostra a inviabilidade do programa apriorista, mas que também a teoria da crença
de Hume o faz.

Suas propostas de epistemologias naturalizadas diferem, sobretudo, no que
diz respeito ao apelo feito às ciências ou ao modelo fornecido por elas para
orientar a investigação epistemológica, em especial, para orientações acerca da
verificação da existência do referido elo causal em suas teorias causais, ou, mais
precisamente, diferem quanto ao domínio de investigação a que se apela para essa
orientação. Enquanto Goldman mantêm (a partir de uma postura externalista)
que essa é uma questão a ser decidida pelas próprias ciências empíricas (em especial,
a psicologia e a física), Hume propõe que a decisão pertence à própria “ciência da
natureza humana” que ele procurou constituir. No caso de Hume, o apoio da
ciência está apenas no modelo da prática científica bem sucedida que é adotado e
transferido para a prática filosófica. Esta atitude não permitiria (como ocorre em
casos de naturalismos radicais) que a ciência tome as decisões – ou tome as rédeas
– que seriam próprias da epistemologia. Na introdução do Tratado Hume revela
a pretensão de aplicar à sua ciência da natureza humana uma metodologia análoga
àquela comumente utilizada na ciência da natureza física. Isso lhe permitiria construir
um novo sistema do conhecimento, erigido, segundo ele, sobre um fundamento
inteiramente novo e seguro. Seu objetivo era, pois, desenvolver conceitos e
princípios que permitiriam descrever a mente humana em termos naturais. Desta
maneira, acreditava poder fornecer, de forma pioneira, os parâmetros para uma
visão científica e experimental sobre os processos e produtos cognitivos de um
modo inteiramente diferente daquele fornecido pela especulação filosófica
apriorista21. Mas Hume não permite que essa atitude obscureça a atividade

21 Essa interpretação não nos autorizaria, contudo, a definir seu pensamento como mera
extensão do fazer científico, como pretendem os defensores de um naturalismo de tipo
radical (o que representaria a crença num colapso da filosofia ou epistemologia apriorista
tradicional e sua inevitável redução a simples descrição de processos cognitivos – como o faz
a psicologia empírica). Pelo contrário, acreditamos que, ao proceder ao estudo da natureza
humana, em termos naturalistas, Hume estava preocupado em resguardar o caráter normativo
desse empreendimento, e que talvez esse fosse um de seus principais objetivos.
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propriamente filosófica. Hume defende que a ciência da natureza humana deve,
além de descrever os processos cognitivos, mostrar como nossa mente também é
constituída (ou equipada) por um aparato que tem a responsabilidade de fornecer
regras para sua própria atividade (a razão, por exemplo, têm também um sentido
normativo em Hume). Caso contrário, seria impossível determinar quando nossa
imaginação atua como faculdade responsável pelo conhecimento e quando é apenas
mera fantasia e promove apenas a confusão e a desordem de nossa atividade
mental (educação, sonho, loucura, devaneios etc.).

Acreditamos que para Hume o epistemólogo naturalista não precisa se
isentar de fazer epistemologia ou mesmo metafísica quando reivindica o apoio
do método científico para um estudo da natureza humana, por exemplo. Para
Hume, a tarefa da normatividade deve continuar sendo fornecida por uma
disciplina filosófica tal como a epistemologia. Já Goldman pensa e procede de
forma bem diferente. Na perspectiva confiabilista histórica a crença é justificada
se for produzida por um processo confiável, independentemente do acesso do
sujeito à este processo. Isso significa que tudo depende de saber quais seriam os
chamados mecanismos confiáveis. Neste ponto, a diferença entre as epistemologias
de Hume e Goldman ficam bem evidentes. Goldman pensa que a ciência pode
colaborar diretamente no processo de estipulação (escolha) destes mecanismos (em
especial as pesquisas empíricas em epistemologia) através do que ele chama de
“um segundo grau de envolvimento normativo”.

O segundo grau de envolvimento normativo é ilustrado pelo meu próprio
programa epistemológico em Goldman (1986). Defendi aí que identificar
o critério da integridade [rightness] para regras de justificação não é um
território da psicologia empírica, mas que a escolha de certos critérios de
integridade solicitariam contribuições da psicologia científica. (GOLDMAN,
1998, p. 120).

Goldman propõe que é possível identificar os processos formadores de
crenças que produzam uma alta taxa de crenças verdadeiras. Isto deveria ser feito
dentro do que ele chama de ‘repertório humano’. Daí que a epistemologia deveria
delegar à psicologia científica pelo menos duas tarefas: “(A) identificar os processos
cognitivos que estão no repertório humano e [...] (B) ajudar a identificar os níveis
de confiabilidade desses vários processos” (GOLDMAN, 1998, p. 121). Isso ilustra
sua noção de colaboração entre filosofia e ciência. Isso significa que a o papel da
psicologia estaria restrito a um segundo grau de envolvimento normativo. Goldman
esclarecerá este procedimento em um trabalho posterior intitulado “Epistemic
Folkways and Scientific Epistemology” (1992) em que fala também de um terceiro
nível de envolvimento normativo. Neste nível, a epistemologia apelaria não só
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para a psicologia, mas também para a linguística no sentido de elucidar os padrões
epistêmicos normativos. Vejamos como o próprio autor se refere a este
procedimento quando explica as formas de naturalismo em “Naturalistic
Epistemology and Reliabilism” (1994).

Essa abordagem afirma [...] que a natureza dos conceitos mentais é um
problema para a ciência psicológica, e que teorias psicológicas dos conceitos
podem ser instrutivas em elucidar conceitos epistêmicos (normativos) tais
como [os de] justificação e racionalidade. Em outras palavras, a teoria das
normas epistêmicas invoca a psicologia científica não para estudar o agente
epistêmico, mas para estudar o(s) conceito(s) do juiz epistêmico ou avaliador.
Essa é a minha abordagem (mais recente) em Goldman (1992). Apelando
a uma teoria “exemplar” ou prototípica dos conceitos, que aparece na
literatura da psicologia, ofereço um relato, em dois estágios, do conceito de
justificação, que é confiabilista (somente) no nível mais profundo.
(GOLDMAN, 1998, p. 122-123).

Podemos dizer, ainda, que como “o naturalismo de Goldman resulta da
constatação do fracasso das teorias tradicionais do conhecimento, retomando a
problematização destas que foi elaborada por Gettier” (DUTRA, 1999, p. 21), ele
não naturaliza exatamente a epistemologia, como fizera Hume, mas apenas a
justificação (DUTRA, 1999, p. 21). Se esta interpretação estiver correta, então é
possível dizer que Goldman, diferentemente de Hume, não se afasta inteiramente
daquele quadro proposto pela epistemologia tradicional na medida em que busca,
de certa forma, apenas uma reformulação do apriorismo tradicional. Tanto é que
Goldman continua entendendo e defendendo que ‘conhecimento’ é crença verdadeira
justificada, com a única diferença de que, dados os contraexemplos de Gettier,
procurará fornecer alternativas para garantir que se obtenha efetivamente
‘conhecimento’ nestes termos, ou seja, ele ainda compartilha da ideia de que é
preciso elevar a crença ao nível de conhecimento – o que seria despropositado na
epistemologia de Hume. Hume recusa totalmente as propostas tradicionais,
redefinindo os próprios conceitos e o método de trabalho para tanto. Os únicos
aspectos daquele antigo projeto, mantidos por Hume são o internalismo e a
necessidade de uma normatividade para o trabalho epistemológico. E mesmo
neste aspecto há uma diferença considerável. A normatividade proposta por Hume
tem incidência sobre conceitos, princípios e processos que sequer possuem status
epistêmico dentro daquele antigo projeto. Não faz nenhum sentido para os
aprioristas se perguntarem sobre crenças legítimas ou ilegítimas, bons e maus
hábitos, sobre princípios regulares e permanentes ou princípios variáveis, fracos e
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irregulares da imaginação como faz Hume. Estes três princípios fundamentais
para a epistemologia humeana (crença, hábito ou costume e imaginação)
caracterizam exatamente tudo aquilo a respeito do qual não se pode, de modo
algum, fornecer qualquer tipo de justificação. São de um âmbito meramente
subjetivo; caracterizam mera opinião (doxa) e são, de certa forma, o resultado da
aplicação de uma espécie de critério de demarcação entre o que promove e o que
não promove (e até mesmo impede) conhecimento legítimo.

Quanto ao terceiro aspecto da comparação, qual seja, a postura
epistemológica correta a ser adotada frente ao problema da avaliação das crenças,
podemos perceber, dadas as análises anteriores, que para Hume o que ocorre na
mente do sujeito cognoscente é estritamente determinante para se definir a
qualificação das crenças. Desta forma, o autor estaria adotando uma postura que,
pelo menos na epistemologia contemporânea, convencionou-se chamar
internalismo. Por outro lado, em sua teoria causal do conhecimento, Goldman
parece deixar claro que estes apelos podem ser descartados, considerando-se que
é possível explicar a aquisição e justificação cognitiva apelando-se a fatores externos
ao sujeito cognoscente; “o conhecimento se justifica pelo fato de ter sido produzido
por um processo confiável, ainda que o sujeito que conhece não saiba disso”
(DUTRA, 1999, p. 23).

Segundo Goldman, sua análise externalista é mais forte que a tradicional
(em geral, internalista) na medida em que faz exigências causais e de reconstruções
corretas que nos permitiriam evitar os contraexemplos de Gettier. Por outro lado,
Goldman reconhece que sua alternativa é mais fraca que a tradicional na medida
em que não faz exigências quanto a justificação e evidência para proposições que
o sujeito afirma conhecer. Isso ocorre porque essa análise admite também tipos
de conhecimento sem ‘evidência explícita’ (GOLDMAN, 1967, p. 370)22.   Por
isso, na análise de Goldman não há uma lista fechada de processos causais
apropriados (adequados). Processos causais controversos podem vir a ser julgados
e, posteriormente, considerados apropriados e produtores de conhecimento. Ele
lembra que há muitos casos em que o sujeito é incapaz de justificar ou defender

22 Quais seriam os exemplos de ‘tipos de conhecimento sem evidência explícita’? Em seu
artigo (1967), Goldman nos dá um exemplo, que podemos parafrasear do seguinte modo:
posso dizer que sei, agora, que Abraham Lincoln nasceu em 1809, mas não tenho nenhuma
crença pertinente que confirme, altamente, essa proposição. Meu conhecimento original disso
foi preservado, até agora, por um processo causal de memória. A análise tradicional negaria
que eu realmente conheço o ano do nascimento de Lincoln. A questão é que uma série de coisas
que conhecemos foram originalmente aprendidas de um modo que não nos lembramos. A
extensão de nosso conhecimento seria, drasticamente, reduzida se fosse negado a esses itens o
status de conhecimento (GOLDMAN, 1967, p. 370).
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sua crença, mas são casos que podem vir a ser analisados e considerados
conhecimento23 (GOLDMAN, 1967, p. 370).

A exigência causal e a exigência de uma correta reconstrução estão ausentes
de análises mais antigas. Estas exigências adicionais permitem que minha
análise se esquive dos contra-exemplos de Gettier à análise tradicional. Mas
minha análise é mais fraca que a análise tradicional em outro aspecto. Pelo
menos em uma interpretação popular da análise tradicional o sujeito
cognoscente deve ser capaz de justificar ou fornecer evidência para qualquer
proposição que ele conheça. Para S saber que p em t, S deve ser capaz, em
t, de expor sua justificação para a crença de que p, ou de expor suas bases
para p. Minha análise não faz qualquer destas exigências, e a ausência destes
requisitos capacita-me a incluir, como casos de conhecimento, aquilo que
seria expressamente excluído pela análise tradicional. (GOLDMAN, 1967,
p. 370 – grifos do autor).

Já vimos que, enfrentando os problemas em um outro contexto, ao invés
de tentar reformular o programa fundacionalista respondendo a supostos
contraexemplos, Hume se afasta daquele programa e, assim, pensando
retrospectivamente, estaria imune às críticas de Gettier. Se pudermos estabelecer
um paralelo entre Hume e Goldman a partir da passagem anterior, veremos isso
mais claramente. A postura externalista de Goldman o permite não fazer
determinadas exigências ao sujeito cognoscente (por exemplo, ser capaz de justificar
ou fornecer evidência para qualquer proposição que ele saiba) e assim consegue
incluir como casos de conhecimento o que era excluído na análise tradicional.
Hume, por sua vez, ao adotar a postura internalista mantêm aquelas exigências ao
sujeito cognoscente. Contudo, a solução de Hume para considerar ‘conhecimento’
casos que a análise tradicional não aceitaria é reformular inteiramente o arcabouço
teórico daquele programa, conferindo à crença estatuto epistemológico e isentando-
a de ter que alçar à categoria de conhecimento, nos termos tradicionais, para
adquirir legitimidade. Hume não visa a elevar a crença ao conhecimento –
concepção da qual Goldman ainda parece compartilhar – mas a distinguir entre

23 Uma objeção que se poderia fazer ao pensamento de Goldman é a de que essa análise causal
não estabelece adequadamente o significado de termos como ‘conhece’ e de sentenças como
‘S conhece que p’, à qual Goldman responderia que não visa fornecer, com essa análise, o
significado de termos ou sentenças, mas apenas suas condições de verdade; visa fornecer um
correto conjunto de condições de verdade para sentenças do tipo ‘S conhece que p’. Segundo
ele, é preciso esclarecer que condições de verdade não podem ser confundidas com condições
de verificação (GOLDMAN, 1967, p. 371-372).
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crenças legítimas e ilegítimas ou espúrias. Além disso, como o naturalismo de
Goldman resulta de suas tentativas de se esquivar das críticas de Gettier, ele não
naturaliza a epistemologia como um todo, mas apenas a justificação (DUTRA,
1999, p. 20-28). Hume, por outro lado, com uma atitude mais radical, naturaliza a
epistemologia (neste caso, o âmbito da probabilidade) ao se afastar completamente
da noção clássica de conhecimento, distinguindo conhecimento de crença e
atribuindo a esta última importante credencial epistêmica.

Conclusão

Na década de 50 do século XX, o filósofo Nelson Goodman (1954)
demonstrou, em seus trabalhos, clara indignação para com a antiga interpretação
da filosofia de Hume e procurou promover uma reconsideração de suas obras a
partir de um enfoque original. Mas a primeira e mais aguerrida tentativa de analisar
os problemas epistemológicos humeanos em contraste com a visão tradicional,
surge precisamente com Norman Kemp Smith, para quem a chave de leitura para
a filosofia de Hume estaria na ideia de que em Hume a “crença natural ocupa o
lugar do insight racional” (SMITH, 1966, p. 102). A exemplo do que ocorrera a
Hume, a novidade apresentada por Kemp Smith não seria aceita facilmente. Pelo
contrário, quase absolutamente ignorada durante a primeira metade do século
XX. Essa postura original ganharia força apenas a partir da década de 80,
principalmente com os trabalhos de John P. Wright (1983), Galen Strawson (1989)
e Edward Craig (1987). O que é possível ver, nos textos dos referidos autores,
são ‘novas razões’ para não se defender as posturas tradicionais, mas para revelar
outros compromissos de Hume, até então ignorados: curiosamente, um
compromisso com um realismo epistemológico, com a epistemologia normativa,
com os fundamentos da ciência natural, com novas possibilidades e limites do
conhecimento e, por que não, com a metafísica. Mais uma vez pudemos constatar
que as sugestões dos autores não são meras especulações filosóficas, mas fruto de
leituras cuidadosas e sugestões fundamentadas no texto do próprio Hume. Por
isso, neste trabalho procuramos ilustrar o que entendemos por “novos
compromissos de Hume com a epistemologia”, em especial com a normatividade e
a justificação das crenças, propondo um confronto entre a sua epistemologia e um
exemplar da epistemologia naturalista normativa contemporânea: o confiabilismo
de Alvin Goldman.

 Por que acreditamos que esse confronto é uma maneira esclarecedora e
ilustrativa da preocupação de Hume com a normatividade e a justificação das
crenças, e por que acreditamos que poderia tornar seu pensamento mais
compreensível? Primeiro, porque revela as falhas na percepção histórica, tanto
dos intérpretes tradicionais como dos próprios naturalistas (por exemplo, Quine
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e mesmo Alvin Goldman). Vimos, no início deste trabalho, quais foram as falhas
da interpretação tradicional. Com relação aos próprios naturalistas, tenham eles
feito menção direta aos trabalhos de Hume (como Quine (1969)) ou não (como
Goldman) pecam por ignorar, ou não reconhecer, os trabalhos de Hume como
muito mais próximos de sua propostas, supostamente originais no âmbito
epistemológico. Em segundo lugar, nosso próprio trabalho revela que nem sempre
basta fundamentar as argumentações divergentes em passagens textuais do autor
(seja do Tratado, da Investigação, do Diálogos, do Abstract ou de outras obras em que
Hume teria desenvolvido sua epistemologia). Dada a complexidade dos textos de
Hume, sempre encontraremos passagens que, lidas isoladamente ou em conjunto,
podem referendar uma ou outra posição. Sempre encontraremos “boas razões
para” tal e tal tese. Os textos de Hume continuam sendo nosso principal apoio
para a argumentação, mas nada nos impede de sugerir também que pode haver
outra maneira eficaz e convincente de tentar compreender sua filosofia. A
perspectiva que sugerimos aqui (quando confrontamos a filosofia de Hume com
a de Goldman) sofre de anacronismos, perfeitamente compreensíveis no meio
filosófico: por exemplo, dizer que se é correta a interpretação de que Hume tem
uma nova concepção de ‘crença’ e ‘conhecimento’, estaria imune aos contraexemplos
do tipo Gettier; que estaria em claro debate com tentativas ainda recentes de uma
definição apropriada de “conhecimento”; que teria elaborado uma teoria da crença
aos moldes do confiabilismo histórico de Goldman; e mesmo que Hume tem
uma epistemologia ou uma filosofia da ciência (conceitos que, se entendidos em
sua essência, não fariam parte do vocabulário humeano). O mesmo vale para a
concepção de que Hume desenvolve uma teoria da justificação epistêmica que comporta
normatividade. Pode-se argumentar que padecemos do mesmo erro que fez com
que Hume fosse visto, até o século XX, apenas como precursor da filosofia analítica
contemporânea. Por outro lado, é possível perceber que a antiga interpretação
nem sempre convenceu pela força dos argumentos textuais, retirados da obra do
próprio autor, mas por conta exatamente da comparação de Hume às filosofias
analíticas “bem-sucedidas” no século XX. Quando essa perspectiva perde força, é
o próprio Hume empirista, cético e filósofo analítico que precisa ser reinterpretado.
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POLÍTICA E JUVENTUDE:
OS MEANDROS DO PODER E A

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA1

Camila Torres de Souza2

Introdução

Esta proposta de oficina foi pensada com o objetivo de despertar nos alunos
participantes algumas indagações e reflexões sobre temáticas da política brasileira,
bem como a importância da participação dos jovens estudantes. Apesar do curto
tempo destinado para este trabalho, também é possível pensar na possibilidade de
desenvolvimento conceitual e no exercício da “imaginação sociológica”.

Esta proposta de oficina com alunos do ensino médio se justifica ao
considerarmos que as relações de poder e as práticas políticas são temas com os
quais alguns jovens demonstram apatia e desinteresse. Sabemos que as aulas de
sociologia podem ser um momento propício para romper com este “olhar”. Sendo
assim, torna-se necessário discutir e analisar tal fenômeno a partir de teorias
sociológicas, possibilitando ao aluno compreender a construção e a disseminação
do fenômeno, rompendo com esse olhar de descrédito ou não pertencimento que
ora se coloca, quiçá percebendo a importância dos debates acerca da vida política
em seu cotidiano.

Além disso, com essa breve experiência, pretende-se oferecer subsídios para
debater a conjuntura, rompendo com o senso comum, desenvolvendo a “imaginação
sociológica” em nossos alunos e, com isso, que se vejam como sujeitos históricos
capazes de operacionalizar seu conhecimento para as mudanças necessárias na
vida em sociedade.

A oficina foi realizada com a presença de aproximadamente 20 alunos do
Ensino Médio do turno matutino do Colégio de Aplicação da UEL. Todos os
alunos já conheciam a disciplina Sociologia, bem como seus principais conceitos e
teóricos abordados nessa modalidade de ensino. Estes alunos relataram que já
haviam estudado elementos delineados por eles como “introdução à sociologia” e

1 Oficina apresentada aos alunos do ensino médio na III Jornada de Humanidades do
Colégio de Aplicação da UEL.
2 Graduada em Ciências Sociais, com licenciatura plena em Sociologia, pela Universidade
Estadual de Londrina (UEL), especialista em comunicação social e mestre em Ciências
Sociais pela mesma IES. Professora efetiva do Quadro Próprio do Magistério - SEED-
NRE-Londrina; atuando no Colégio Estadual Olavo Bilac de Cambé. Contato:
catoso@hotmail.com.
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temas como cultura, diversidade cultural e trabalho no modo de produção
capitalista. Alguns, por estarem no último ano do ensino médio, estavam estudando
a temática poder e política, específica na abordagem da oficina.

Recursos Utilizados

O material didático disponibilizado para os alunos é o texto no formato
Folhas, com vinte e quatro páginas, publicado on-line no site da Secretaria de Estado
da Educação do Paraná (SEED), sob o código 4132, com o título “O poder e as
esferas institucionais”.

A oficina foi pensada a partir de imagens cotidianas extraídas de sites da
internet, músicas em formato MP3 e vídeos em MPEG, que podem ser exibidos
aos estudantes através da televisão pen-drive, disponível em todas as salas de aula da
rede pública paranaense.

O Desenvolvimento Efetivo da Oficina

A prática social inicial

Para ‘provocar’ inicialmente os alunos do Ensino Médio sugerimos que
relembrassem suas atividades cotidianas, fazendo isso com o trecho de uma canção
da música popular brasileira (todos receberam a letra para poder acompanhar;
assim, caso não a conheçam, podem entender melhor a proposta), além de questões
curtas que fazemos sobre sua prática cotidiana em relação ao “poder”.

Essa provocação também pode ser compreendida como a prática social inicial,
proposta pela pedagogia histórico-crítica, elencada como subsídio metodológico
em nossas Diretrizes Curriculares Estaduais para a Sociologia na Educação Básica
(2006). Utilizamos uma música: “ninguém = ninguém”, do compositor Humberto
Gessinger, vocalista e líder da banda gaúcha Engenheiros do Hawaií.

A proposta era que os alunos refletissem a partir de alguns versos da música,
tais como “há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo
quadro”, e com isso verificassem as diferentes visões que temos sobre as questões
cotidianas e mais, as diversas opiniões que podem surgir no debate de uma ideia
ou tema.

Na sequência, visualizamos algumas imagens que sugeriam desigualdade x
igualdade, seja econômica, étnica ou de gênero, para pensar no refrão, no qual
ouvimos “todos iguais, mas tão desiguais; uns mais iguais que os outros”, e a
proposta para que os alunos apresentassem suas ideias acerca dessa reflexão. Muitas
colocações interessantes surgiram, sobretudo no tocante ao tema desigualdade
social. Percebemos que isso ocorre dada a familiaridade com o tema das relações
econômicas.
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A partir da música e da exemplificação das imagens, foi possível organizar
a turma em equipes para que fizessem uma representação através de recortes
(jornais, revistas ou mesmo desenhos de próprio punho) acerca de algum(s) verso(s)
que se destacam, por exemplo, “uns são mais iguais que os outros” ou “são todos
iguais, mas tão desiguais”.

Sendo assim, iniciamos a prática social inicial, já possibilitando uma
problematização a partir da discussão sobre as relações de poder como um
fenômeno presente, não só nos espaços institucionais onde se efetiva a política (os
meandros do poder), mas como atitudes e conceitos que estão em diversos
momentos de nossa vida, do espaço escolar ao familiar, do tempo dedicado ao
esporte a ao lazer. Enfim, procuramos fazer com que percebam que “o fazer política”
não se limita àqueles que a detêm, para, na sequência, mencionar a igualdade jurídica.

A partir destas percepções, apresentamos a temática política, iniciando pela
chamada igualdade jurídica, pensada no contexto da temática relações de poder,
que corresponde, de acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais de Sociologia
para o Ensino Médio, já mencionadas, ao conteúdo estruturante: Poder, Política e
Ideologia, e ao conteúdo básico: Estado no Brasil.

Nossa temática em questão: os meandros da política

Depois das imagens que os levaram a pensar a questão da desigualdade
social, estritamente por fatores econômicos, na sociedade na qual estamos inseridos,
exibimos algumas charges, disponíveis em jornais regionais ou de circulação
nacional. O objetivo era que identificassem as sátiras sobre a conjuntura política
atual. Cabe explicar sucintamente que a charge política privilegia o exagero e as
dimensões pejorativas, tais como corrupção, ausência de ética etc.3, com isso fizemos
uma retomada da visão que muitos já conheciam, exatamente para romper com o
que normalmente temos internalizado, o olhar do senso comum, que dissemina
estas ideias.

Quando chegarmos ao momento de mencionar especificamente as relações

3 Vale dizer que no Folhas, que serviu como base para esta oficina, há uma atividade
relacionando a postura política a partir da literatura brasileira – a experiência mais viável
que temos com relação a esse tópico do Folhas foi apresentar na íntegra o texto sugerido,
a saber, Teoria do Medalhão de Machado de Assis, lemos coletivamente, os alunos grifam
e pesquisam as (inúmeras) palavras desconhecidas e, sob nossa intervenção, fazem um
debate em equipe a partir de cinco ou sete tópicos e como resultado apresentam uma
produção de texto; ilustramos com dois vídeos acerca do autor (por exemplo, extraídos
do Museu da Língua Portuguesa), também há trechos do filme baseado neste conto
machadiano disponível on line –, mas não vamos nos deter nesta experiência neste momento.
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de poder em nossa política achamos interessante apresentar outras músicas e até
mesmo vídeos disponíveis na internet, com montagens criadas por alunos.

Sendo assim, o recurso tecnológico continuou sendo explorado com outros
materiais como vídeos que extraímos do site YouTube, que os alunos conhecem e
utilizam frequentemente para seus trabalhos escolares. Selecionamos duas animações
feitas por alunos de outras escolas da música “podres poderes”, de Caetano Veloso
e da música “300 picaretas”, de Herbert Viana, compositor e vocalista da banda
Paralamas do Sucesso4.

Distribuímos pedaços de papel em branco a todos os alunos da turma, para
que colocassem palavras (conceitos) que lembrassem a partir das músicas e das
imagens que acabavam de conhecer. Aproveitamos a ocasião para dar voz aos alunos
para que explicassem o que compreendiam de cada palavra escrita naqueles papéis.

Vale ressaltar a importância do professor de sociologia como mediador dessa
prática e desses recursos, explicando que o objetivo da disciplina é exatamente
desmistificar estes elementos que se encontram arraigados. Preparamos para a
sequência desta etapa alguns slides com conceitos como democracia, ideologia,
política, poder, república etc.

Também foi possível visualizar nos slides fotos de Max Weber e trechos de
seu livro “Política como vocação”, bem como os filósofos do Estado Moderno,
como Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, que os alunos confirmaram
já conhecer do contato, por exemplo, nas aulas de Filosofia ou de História.

Com isso, acreditamos que, ainda que de modo inicial, os alunos tiveram
contato com elementos que podem auxiliá-los nos encaminhamos das aulas da
disciplina Sociologia com o professor efetivo da escola que frequentam. As músicas
e as imagens ficarão em suas lembranças para que as retomem nos momentos de
argumentação e debate e para que saibam olhar para além da cortina de fumaça
que envolve a realidade aparente, como propunha Peter Berger em seus escritos e,
quem sabe, na sequência do aprendizado, possam deter a essência dos fenômenos
a sua volta.

Um pouco mais de papo: há uma igualdade jurídica?

Entre os questionamentos surgidos, os alunos mencionaram o chamado
“foro privilegiado”, ao indagarmos sobre a igualdade jurídica. Foi explanado sobre
essa dimensão da vida política brasileira para os alunos com base em conhecimentos
que eles já possuem, ainda que, muitas vezes, não se dêem conta de que se tratam
de explicações sociológicas.

4 Outras músicas que podem ser utilizadas para esta experiência: Zé Ninguém (Biquíni
Cavadão), Que País é esse (Legião Urbana) e Vossa Excelência (Titãs).
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A partir disso, sugerimos desenvolver um pouco mais a conceituação da
democracia representativa proposta em nosso país, bem como o funcionamento
de uma República Federativa, as dimensões da Constituição Republicana, quando
e como foi promulgada e assim por diante.

Neste desenvolvimento foi possível apresentar também uma conceituação
sobre os Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), bem como suas funções,
relações de poder, autoridade, legitimidade etc., à luz da teoria da dominação de
Max Weber.

Inicialmente, pensamos em apresentar uma planilha que utilizamos em sala
de aula como recurso avaliativo, para que os alunos completem a fim de verificar
quais informações já possuem sobre a constituição da vida política brasileira. Por
exemplo: o que é uma República Federativa, no que consiste o sistema democrático
etc.; quais imaginam ser as funções do Poder Executivo e do Poder Legislativo,
bem como quem os compõe (quais cargos e nomes para exemplificar). Atuando
em sala de aula, pensamos em uma atividade como essa para, partindo dessas
informações, organizá-las para uma enquete e/ou entrevista e, depois, uma plenária
em sala (atividade prevista no Projeto Folhas).

Dado o curto espaço de tempo e o volume de informações que poderia se
tornar algo enfadonho aos alunos, selecionamos, para apresentar verbalmente, o
Poder Legislativo. Primeiramente, os alunos foram sugerindo os dados e, depois, a
partir de fotos e textos curtos, fomos organizando estes pensamentos, apresentando
a eles alguns slides preparados previamente para esta ocasião. Durante a apresentação,
os alunos participavam, complementando com elementos que já sabiam e indagando
sobre os conceitos e ideias em que tinham dúvida.

Considerações Finais

Em nossa disciplina, devemos atentar especialmente para a proposição de
problematizações, contextualizações, investigações e análises, encaminhamentos
que podem ser realizados a partir de diferentes recursos, como a leitura de textos
sociológicos, textos didáticos, textos jornalísticos e trechos de obras literárias. Além
de aliarmos os recursos tecnológicos, sobretudo se pensarmos que estes jovens
contemplam um mundo demasiadamente imagético, com o qual eles demonstram
ter muita familiaridade e habilidade.

Finalizamos o trabalho da oficina entregando revistas diversas para os alunos,
para que folheassem e recortassem figuras e/ou reportagem a fim de montarem
um cartaz demonstrando seu entendimento acerca das temáticas estudadas.
Apareceram atividades sobre a participação do jovem e a igualdade que gostariam
de vislumbrar em nossa realidade.
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Com estas atividades realizadas em equipe e apresentadas aos demais alunos
da turma, foi possível dar conta da mudança de olhar em relação aos temas políticos.
Vimos os alunos se apropriando e fazendo uso de conceitos sociológicos com
mais segurança e, muitas vezes, demonstrando profundo interesse, mencionando,
inclusive, outras experiências (vídeos, recortes, entrevistas) para compartilhar com
os colegas.

Consideramos demasiadamente importante este tipo de interferência para
que os alunos possam “traduzir” o que compreenderam da exposição do professor,
bem como suas perspectivas sobre o mundo que os cerca.

O resultado desta experiência foi muito satisfatório, primeiramente porque
os alunos presentes na oficina afirmaram terem pouco acesso durante toda trajetória
escolar às dimensões da conjuntura política assistida em seu próprio país.
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Charges de Maurício Ricardo:
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http://www.youtube.com/watch?v=povxx1kQOIo&feature=related
(governador)

http://www.youtube.com/watch?v=RURVEvEP1_I&feature=relmfu
(deputados)
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JUVENTUDE E OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DE MASSA:

a Indústria Cultural

Adriana Cristina Borges1

Clauricéia Batista Antunes2

Marieni Luiza Bramé3

Introdução

Os meios de comunicação de massa difundem o que é produzido pela
sociedade nos âmbitos social, econômico e cultural. Por meio da indústria cultural,
termo que foi problematizado por diversos autores, entre eles Theodor Adorno
(1978a, 1978b), estes meios de comunicação funcionam como uma verdadeira
indústria de produtos culturais, visando ao consumo.

Dentre os diversos meios de comunicação de massa, o presente artigo irá
fazer um recorte para a televisão que, segundo dados do IBGE de 2008, está
presente em 95,1% dos domicílios brasileiros.

Neste artigo também será retratada uma oficina que foi ministrada para uma
turma do Ensino Médio do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de
Londrina, no ano de 2011. Esta oficina apresentou a linha de pensadores que analisam
os meios de comunicação de massa, com a premissa de levar os alunos a se colocarem
com uma postura mais questionadora frente aos conteúdos que são difundidos.
Pois, conforme Adorno, “a indústria cultural vende mercadorias, mas, mais do que
isso, vende imagens do mundo e faz propaganda desse mundo tal como é, para que
assim permaneça” (apud CRESPO, 2000, p. 206).

Para debater com os alunos os aspectos positivos e negativos da Indústria
Cultural, foram abordadas na exposição do conteúdo as discussões de Humberto
Eco (1976), presentes em seu livro “Apocalípticos e integrados”.  Eco (1976) diz que os
apocalípticos, fazendo menção a Adorno, fazem uma análise crítica da Indústria
Cultural.

1 Especialista em Ensino de Sociologia, professora de Sociologia da Rede Pública de
Educação, professora universitária e mestranda em Ciências Sociais pela UEL. Contato:
drica_cristina82@yahoo.com.br
2 Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Contato:
ceia_antunes@hotmail.com
3 Especialista em Ensino de Sociologia, professora de Sociologia da Rede Pública de
Educação. Contato: mari.brame@hotmail.com
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Adorno considera que:

A indústria cultural tem como único objetivo à dependência e a alienação
dos homens. Ao maquiar o mundo nos anúncios que divulga, ela acaba
seduzindo as massas para o consumo das mercadorias culturais, a fim de que
se esqueçam da exploração que sofrem nas relações de produção. A indústria
cultural estimularia, portanto, o imobilismo. (apud CRESPO, 2000, p. 207).

Já os pensadores integrados, viam os meios de comunicação de massa a
partir de seus aspectos positivos, como o de colocar os bens culturais à disposição
de todos, em qualquer lugar do mundo.

Para Walter Benjamin:

Os meios de comunicação de massa e suas novas formas de produção cultural
propiciaram mudanças na percepção e na assimilação do público consumidor,
podendo, inclusive, gerar novas formas de mobilização social e contestação
política desse público. (apud CRESPO, 2000, p. 208).

Este trabalho não pretende expor os meios de comunicação de massa para
os alunos como algo destrutivo que não traz nenhuma contribuição para a sociedade.
Os meios de comunicação desempenham, ainda que na maioria das vezes de forma
não satisfatória, um papel importantíssimo na difusão de informações e
conhecimento; porém, a forma como estes conteúdos são transmitidos está ligada
diretamente ao consumismo ou à manutenção do poder de classes dominantes de
capital cultural, fazendo-os chegar até o telespectador cheio de juízos de valores,
que irão influenciar diretamente as maneiras de pensar e agir dos indivíduos.

Outros autores também foram abordados na discussão com os alunos na
referida oficina, como: Klapper (1978), Bourdieu (1997), Lasswell (1978), dentre
outros, que serão citados no decorrer deste artigo. Os alunos também analisaram
imagens e charges com o intuito de levá-los a aplicar a teoria no estudo das diversas
propagandas com as quais eles entram em contato em seu cotidiano.

Educação e os Meios de Comunicação de Massa4

Os meios de comunicação desempenham um importante papel na vida dos
indivíduos que estão imersos na sociedade moderna e nas transformações que esta
traz em seu constante desenvolvimento. Estes têm como uma de suas funções

4 Fragmentos deste capítulo estão presentes no Trabalho de Conclusão do Curso de
Ciências Sociais, apresentado no ano de 2009 por Adriana Cristina Borges.
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“informar” o indivíduo sobre os mais variados acontecimentos. Porém, estes meios
de informação, no sistema econômico capitalista, acabam tomando para si outro
tipo de função, a de disseminar os valores dos grupos dominantes.

Ao trazer para a discussão as análises feitas por Pierre Bourdieu (1990),
vemos que o que ocorre nessa relação que se dá entre mídia e telespectadores é a
chamada “violência simbólica”. Nesse sentido, a elite capitalista acaba se servindo
dos meios de comunicação para repassar o seu modo de ser, de pensar e de viver,
de tal forma que os menos favorecidos economicamente – no caso, a maioria da
população – tomem estes valores como se fossem as verdadeiras realidades. As
juventudes participam de forma ativa desse processo de mistificação da realidade
social, influenciada, em grande parte, pelos meios de comunicação. Para Marília
Pontes Spósito (2004), a juventude é um público que não está tendo suas dificuldades,
diversidades e especificidades contempladas pelas instituições, sobretudo a escola.
Assunto que será retratado no decorrer desta pesquisa.

Ao discutir a estrutura e a função da comunicação na sociedade, Lasswell
(1978, p. 116) diz que as elites dominantes usam os meios de comunicação para a
preservação do seu poder, desta forma “a ideologia da elite vê-se reafirmada e são
reprimidas as ideologias contrárias”. Segundo o mesmo autor, a elite dominante
representada pelos dirigentes políticos e econômicos, devido à ameaça de um conflito
interno, ajusta o conteúdo da comunicação à sua ideologia. Sendo assim, a verdade
é manipulada:

A estrutura de atenção no interior de um Estado constitui um índice valioso
do seu grau de integração. Quando as classes dominantes temem as massas,
os dirigentes não compartilham sua visão da realidade com a massa da
população. Quando a visão do real de monarcas, presidentes e ministérios
tem sua circulação obstada através do Estado com um todo, o grau de
discrepância denota a extensão da crença dos grupos dominantes em que
seu poder depende da distorção da informação. (LASSWELL, 1978, p. 116).

Existem diversas propagandas e anúncios voltados para os jovens e
adolescentes com o intuito de passar valores de consumo. Estes valores também
são transmitidos por outros meios de comunicação como rádio, novela, jornais e
diversos programas voltados para esta faixa etária.  Theodor W. Adorno (1978b)
analisa a problemática da televisão e da indústria cultural, como algo que perpassa
a noção de jogos de força da sociedade. No que diz respeito ao hábito e ao interesse
em assistir televisão, enumera que “a indústria ainda tem que introduzir, em certa
medida, os seus consumidores em seus cálculos, quando mais não seja para levar a
mercadoria dos patrocinadores – sponsors – de cada programa ao homem certo”
(ADORNO, 1978b, p. 351).
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As juventudes podem internalizar processualmente estes valores, o que os
leva a ter um olhar voltado para a realidade social se pautando apenas nas aparências,
e consequentemente aumentando sua aproximação a formas imediatas de análise
dos acontecimentos.

A participação dos jovens do Ensino Médio em movimentos sociais, como o
movimento estudantil, por exemplo, está cada vez mais baixa. Foi possível verificar
esta problemática por meio de observações feitas em intervenções em alguns
Colégios Estaduais do Núcleo Regional de Educação de Londrina, durante os
trabalhos desenvolvidos no ano de 2008 e primeiro semestre de 2009, através do
Projeto de Extensão GEEMAS (Grupo de Estudos e de Extensão de Materiais
Didáticos de Sociologia), do Departamento de Ciências Sociais, da Universidade
Estadual de Londrina.

Estas intervenções foram realizadas com o objetivo de discutir com os alunos
o tema Grêmio Estudantil, de tal forma que pudesse partir desses alunos o ato
concreto de organizar o movimento nas escolas. Porém, a experiência de trabalho,
em algumas escolas, mostrou pouco ou quase nenhum interesse por parte dos
alunos pelo tema discutido.

Entendemos que vários fatores podem exercer influência sobre a dificuldade
desses jovens na organização e na participação nesses movimentos. Existe a
interferência direta por parte dos diretores e dos pedagogos, que muitas vezes não
apoiam a organização destes movimentos; persiste a maneira hierárquica como a
escola é organizada e a gestão escolar é pensada ainda hoje, e a já tão citada presença
dos meios de comunicação de massa no cotidiano destas juventudes, que veiculam
a todo momento mensagens de individualismo e recusa aos movimentos sociais.
Cabe-nos pensar a maneira com que são tratadas pela Rede Globo e pela Revista
Veja as ações do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra).

Adorno (1978b), ao discutir as influências que a televisão exerce sobre os
telespectadores, comenta que os meios de comunicação têm como uma de suas
funções “cercar e capturar a consciência do público por todos os lados” (1978b, p.
346).

Significa afirmar que “quanto mais completo o mundo como aparência, tanto
mais inescrutável a aparência como ideologia” (ADORNO, 1978b, p. 347), pois a
televisão cumpre com o papel de tomar a seu cargo os poderosos interesses que
estão por trás das instituições. Desta forma, o tipo de consciência que os
telespectadores acabam interiorizando é pautada nos valores da classe dominante.

Karl Marx, em “A ideologia Alemã” (2007), faz uma análise da consciência,
dizendo que esta é um produto social. Para ele, o que distingue o homem do
animal, é que o primeiro usa de sua consciência no seu processo de desenvolvimento,
consciência esta que está ligada a sua vida material e real. Com o passar do tempo,
isto é, com o desenvolvimento da vida material dos homens, estes vão modificando
sua consciência e suas formas de pensamento, ou seja, suas ideias.
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Marx (2007) nos leva a pensar que os indivíduos adquirem consciência de
que vivem em sociedade, porém esta consciência é uma ideologia, é uma falsa
consciência. Isso ocorre, pois a realidade não se apresenta como realmente é
constituída, em decorrência disso os homens não possuem uma visão de como
realmente são formadas as estruturas da sociedade.

De acordo com Marx (2007), o desenvolvimento das condições materiais
dos homens vai levando a uma modificação da consciência, por isso, esta é um
produto social. Neste processo histórico, as ideias de uma época vão ser sempre as
ideias da classe dominante, que vão ser detentoras dos meios de produção material
e espiritual.  Eles usam a sua consciência de forma a dominarem, enquanto classe
e como pensadores, produzindo e distribuindo ideias aos que estão submetidos em
decorrência de sua falta de meios de produção material e espiritual, ou seja, a
classe economicamente inferior. Um interesse particular de uma classe é
transformado em interesse geral.  Desta forma, retomamos a influência que a mídia
exerce sobre os indivíduos, influência posta pela classe dominante que maquia a
realidade social. Para Bourdieu (1997), esta relação se dá em meio ao campo midiático,
situação em que a busca pela preservação de recursos por parte da classe dominante
permite a propagação e fixação de seus valores e ideias.

Levando em consideração toda esta análise, a disciplina de Sociologia no
Ensino Médio – tal qual exigem as Orientações Curriculares Nacionais (2006),
junto com as finalidades de estranhamento e desmistificação da realidade – possui
um importante papel de desnaturalização dos fatos que são transmitidos para a
juventude através dos meios de comunicação.

Acreditamos que esta disciplina pode ajudar os jovens e os adolescentes a
se voltarem para realidade com um olhar diferente, um olhar mais crítico e mais
atento aos tipos de informações que lhes são transmitidos.

Bourdieu e os Meios de Comunicação de Massa5

Tomando o conceito de violência simbólica de Pierre Bourdieu (1990) e
tentando aplicá-lo à análise da mídia televisiva, é possível verificar como este meio
de comunicação exerce esta postura para impor visões de mundo que tem como
base os valores e a cultura da classe dominante.

Este processo acaba agindo diretamente na formação do ser humano desde
a sua infância. Quando chega a sua juventude, o indivíduo já tem interiorizado
diversos valores que vão influenciar em suas ações na sociedade e no seu modo de
analisar a estrutura em que vive.  Nesse processo de interiorização de valores, é

5 Fragmentos deste capítulo estão presentes no Trabalho de Conclusão do Curso de
Ciências Sociais, apresentado no ano de 2009 por Adriana Cristina Borges.
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que enfatizamos a discussão de Boudieu (apud NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002)
sobre o habitus.

Sendo assim:

Cada grupo social, em função das condições objetivas que caracterizam sua
posição na estrutura social, constituiria um sistema específico de disposições
para a ação, que seria transmitido aos indivíduos na forma de habitus. A idéia
de Bourdieu é a de que, pelo acúmulo histórico de experiências de êxito e
de fracasso, os grupos sociais iriam construindo um conhecimento prático
(não plenamente consciente) relativo ao que é possível ou não de ser
alcançado pelos seus membros dentro da realidade social concreta na qual
eles agem, e sobre as formas mais adequadas de fazê-lo. (NOGUEIRA;
NOGUEIRA, 2002, p. 22).

Neste aspecto, pode-se pensar a questão dos habitus que os indivíduos vão
internalizando por meio da mídia.  Para Bourdieu (1998), a televisão transmite aos
indivíduos uma sucessão de histórias como: desfiles ininterruptos de povos
miseráveis, sequências de acontecimentos que acabam por desaparecer sem solução,
tragédias sem laços que não se distinguem das catástrofes naturais.  Esta forma de
transmitir informações ocorre devido à concorrência televisiva, que em
conseqüência, transmite uma imagem de mundo cheio de violências e de crimes, de
guerras étnicas e de ódios racistas.

Em consideração a todas estas imagens e notícias que os indivíduos vão
apreendendo por meio de seus habitus, a visão que eles passam a ter do mundo
passa a ser de desistência e de resignação, ao invés de estimular a revolta e a
indignação.

Por Nogueira e Nogueira (2002), vemos que Bourdieu fala do capital cultural
incorporado, como uma bagagem que cada indivíduo herda neste processo. É nesta
perspectiva que os autores comentam um dos limites da teoria de Bourdieu, dizendo
que este diminui o peso econômico na reprodução das desigualdades escolares, em
detrimento do fator cultural.

Entendemos que alguns jovens, na medida em que vão interiorizando os
valores transmitidos pelos meios de comunicação, passam a ter uma visão mistificada
da realidade social, visão esta que foi sendo formada no seu processo de socialização
no chamado sensacionalismo imposto pela mídia televisiva, processo que atinge de
modo diverso cada grupo. Dizemos isso, porque, de acordo com Bourdieu (1998),
a mídia exerce um papel de despolitização e age “mais sobre as mulheres que
sobre os homens, mais sobre os menos educados que sobre os instruídos, mais
sobre os pobres que sobre os ricos” (1998, p. 109). Os conteúdos transmitidos pela
televisão fazem com que os indivíduos incorporem uma visão de mundo cada vez
mais asséptica e incolor.



114

No parecer de Pierre Bourdieu (1997), a televisão é um instrumento de
manutenção da ordem simbólica. Segundo o referido autor:

São folhetins televisivos lacrimogêneos, filmes sentimentais, romances baratos
de grandes tiragens, música popular um pouco vulgar, diversões ditas
familiares, ou seja, toda essa enxurrada de produtos da indústria cultural
transmitidos todo o dia pelas televisões e rádios conformistas e cínicos que
aliam o moralismo o lacrimejante das diversas Igrejas ao conservadorismo
estético do entretenimento burguês. (BOURDIEU, 1998, p. 112).

Segundo Bourdieu (1998), estes conteúdos possuem uma ação conservadora
e desmobiliza os movimentos críticos. É importante citar que os interesses de
mercado exercem influência decisiva sobre estes conteúdos televisivos, como
também sobre o cinema e os livros, e em decorrência, é possível que a democracia
e a cultura corram um grande risco.

Em suas pesquisas em relação aos efeitos que a televisão exerce sobre os
indivíduos, Bourdieu (1997) comenta que os mecanismos de concorrência pelas
fatias de mercado, levam a televisão a se caracterizar como violência simbólica.
Isso porque a concorrência entre as emissoras, em decorrência de produções
coletivas, acaba por homogeneizar as informações e fazem com que se produzam
efeitos de barreira e de fechamento mental.

Esta concorrência leva as emissoras de televisão a transmitirem ideias feitas,
que serão aceitas por todos como falsamente verdadeiras. Nesta posição, a televisão
sofre as pressões do comércio no que diz respeito ao índice de audiência. O erro
nestes acontecimentos é que não se pode julgar os meios de comunicação como
homogêneos. Eis as razões dadas por Bourdieu (1997, p. 36):

É que neles existem os pequenos, os jovens, os subversivos, os importunos
que lutam desesperadamente para introduzir pequenas diferenças nesse
enorme mingau homogêneo imposto pelo círculo (vicioso) da informação
circulando de maneira circular entre as pessoas que têm em comum [...]
estar sujeitas às pressões do índice de audiência, os próprios quadros não
sendo mais que o braço do índice de audiência.

Esta relação de cumplicidade se justifica pelo fato de que os que praticam
esta violência e os que sofrem esta violência são inconscientes de as exercer ou
sofrer. Neste meio, as informações transmitidas devem atrair a atenção de todos,
isto é, formar um consenso.  Porém, não se trata de nada importante e deixam-se de
lado as questões que poderiam ser retratadas, problemática que é trabalhada pelo
autor (1997) pelo fato de que a maioria das pessoas não lê jornal e dedica todo o
seu tempo à televisão.
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Bourdieu (1997) também cita a importância das palavras para nomear as
imagens. Estas palavras podem causar estragos quando os apresentadores as utilizam
de maneira leviana. Isso ocorre porque estas podem criar fantasias e representações
falsas da realidade.

Dito isso, a televisão aparece, na teoria de Bourdieu (1997), como um
instrumento de comunicação baseado em interesses em comum, produtor de
violência simbólica. Neste campo, ocorrem relações de forças entre as emissoras
que são completamente invisíveis aos olhos dos telespectadores. O campo
jornalístico da televisão acaba sendo dominado pela lógica comercial do sistema
capitalista e tem por objetivo fazer com que os telespectadores colaborem com
este sistema.

  Segundo Klapper (1978), os meios de comunicação selecionam informações
e notícias que servirão para exercer influência sobre os membros do público,
influência esta que produzirá certas diretrizes de ação. Com isso as vidas destes
membros passam a ser suscetível de ser relacionada com os efeitos da comunicação
de massa, ou seja, determinados tipos de comunicação produzirão determinados
efeitos na vida social dos indivíduos.

Nesse processo, existem as variáveis mediadoras, como “a personalidade, as
normas culturais e os interesses de grupo de pares” (KLAPPER, 1978, p. 169).
Estas variáveis fazem com que os meios de comunicação trabalhem de forma a
contribuir com a mudança dos gostos dos indivíduos, isso por meio do acesso a
outras formas de vivência que eles não conhecem em suas intimidades.

Klapper (1978) comenta outro autor dizendo que:

McPhee observou, por exemplo, que a grande disponibilidade dos noticiários
parece ter criado em algumas pessoas um vício, uma fome ardente que é
saciada pela breve aparição do noticiário, a despeito de sua irrelevância para
a vida e interesses do viciado. McPhee observa uma paixão similar pelos
resultados do campeonato de baseball, mesmo naquelas pessoas que nunca
estiveram num estádio nem tampouco presenciaram um jogo pela televisão.
Meyerson encara esse tipo de coisa como indicação de que os media criam
seus próprios denominadores comuns do gosto musical. (KLAPPER , 1978,
p. 170).

Sob o contexto dos meios de comunicação, os indivíduos têm seus gostos
alterados e transformados, isto é, influenciados de tal forma que passam a sentir
interesse por algo que nunca conheceram diretamente.

Quando se traz esta discussão para o contexto escolar, é possível notar que
a mídia exerce papel de formadora de opinião, gera um sentimento de naturalização
dos fatos sociais. Desta forma, quando os professores da disciplina de Sociologia
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se propõem a trabalhar os seus conteúdos estruturantes, sentem dificuldades em
fazer uma “ponte” entre as teorias e a realidade dos alunos, já que esta realidade já
se encontra de forma mistificada na consciência destes indivíduos.

Pensar a forma como o professor de Sociologia aborda o tema “meios de
comunicação e indústria cultural” em sala de aula, é de suma importância quando
se traz para a discussão o modo como os alunos analisam este conteúdo e tentam
aplicá-lo ao entendimento de sua realidade social.

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Sociologia para o Ensino Médio
(2008), o ensino de Sociologia deve ser fundamentado em conteúdos estruturantes
que irão reconstruir a realidade em suas implicações lógicas.  Estes conteúdos são
divididos em grandes campos de estudo que irão ser analisados por meio de
mediações intelectuais. Estas mediações são os conceitos desta ciência que devem
se estabelecer como uma ponte com a realidade empírica.

Sendo assim, as Diretrizes Curriculares mostram que a Cultura e a Indústria
Cultural fazem parte destes conteúdos estruturantes que devem ser apresentados
em sala de aula pela Sociologia (2008, p. 38). Em certa medida, os professores
analisam os meios de comunicação em suas aulas navegando pelas mesmas discussões
presentes neste artigo, pois as Diretrizes Curriculares (2008) citam os filósofos
Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973) e suas contribuições
sobre a mídia como um instrumento da Indústria Cultural com a função de criar
visões de mundo, influenciar e criar necessidades supérfluas para o consumo de
bens culturais como se fossem mercadorias.

As Características dos Meios de Comunicação de Massa6

Para abordar as características dos meios de comunicação, se faz necessária
a discussão sobre os seus aspectos negativos e os aspectos positivos, isto é, repensar
como analisar criticamente as informações que são transmitidas para os indivíduos.

O livro organizado pelo Prof. Nelson Dacio Tomazi (2000) “Iniciação à
Sociologia”, traz o conteúdo intitulado “A indústria Cultural”, escrito pela professora
Regina Aída Crespo. Neste capítulo a autora trabalha duas linhas de pesquisa sobre
este tema. A primeira diz respeito aos pensadores oriundos da Escola de Frankfurt,
como Theodor Adorno e Horkheimer (apud CRESPO, 2000), que analisam os
meios de comunicação de massa como uma indústria de produtos culturais que
busca o consumo. A segunda linha se faz em relação aos integrados. Estes viam os
meios de comunicação somente com aspectos positivos. Neste sentido, Crespo
(2000) cita como exemplo Marshall Mcluham, que comenta em seus escritos que

6 Este capítulo está presente no Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Sociais,
apresentado no ano de 2009 por Adriana Cristina Borges.
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os meios de comunicação poderiam aproximar os indivíduos, diminuindo as
distâncias territoriais e sociais.

Um pensador que discute as correlações entre estas duas perspectivas citadas
acima é Humberto Eco (1976). O autor escreveu o livro “Apocalípticos e integrados”,
que tem por objetivo discutir sobre o grupo que critica os meios de comunicação
de massa (apocalípticos) e os que fazem elogios e defesas desses meios (integrados).
Nas palavras do próprio autor, para os apocalípticos “a cultura de massa [...] torna-
se o sinal de uma queda irrecuperável, ante a qual o homem de cultura (último
supérstite da pré-história, destinado a extinguir-se) pode dar apenas um testemunho
extremo” (ECO, 1976, p. 8). Já em relação aos integrados, a indústria cultural é algo
benéfico “já que a televisão, o jornal, o rádio, o cinema, a história em quadrinhos, o
romance popular e o Reader’s Digest agora colocam os bens culturais à disposição
de todos” (ECO, 1976, p. 8).

Para o autor (1976), não podemos fugir desse mundo das comunicações de
massa, pois estas já fazem parte da vida dos indivíduos, até mesmo os seus críticos
utilizam desses meios para difundir as suas ideias. Eco (1976) faz uma crítica às
duas concepções, dizendo que no caso dos apocalípticos, estes utilizam “conceitos-
fetiche”, como por exemplo, a “indústria cultural”. Este grupo de pensadores estaria
equivocado por “aparelhar” a ideia de cultura com a de indústria, isto é, estes
autores analisam criticamente a questão da cultura de massa por seu caráter industrial.
Para Eco (1976), existe uma produção voltada para as massas com fins lucrativos,
não oferecendo para ela “ocasiões de experiência crítica”, ou seja, não se veicula
nela realmente valores culturais. O erro dos apocalípticos se faz em relação a não
procurarem realizar um estudo de como realmente são constituídos e consumidos
esses produtos, como estes são oferecidos para a maioria da população oriunda das
camadas economicamente baixas:

Através dos meios das comunicações de massa, lhes é proposta sobre forma
de mensagens formuladas segundo o código da classe hegemônica. Estamos,
assim, ante a singular situação de uma cultura de massa, em cujo âmbito um
proletariado consome modelos culturais burgueses, mantendo-os dentro de
uma expressão autônoma própria. (ECO, 1976, p. 24).

Já em relação aos integrados, Eco (1976) diz que o erro em suas análises foi
não dar a devida importância a como essa cultura está sendo ofertada para a maioria
da população, ou seja, para eles (os integrados) “não existe o problema de essa
cultura sair de baixo ou vir confeccionada de cima para consumidores indefesos”
(ECO, 1976, p. 9). Os integrados não levam em consideração que essa cultura é
produzida pela classe dominante com o intuito de fins lucrativos e para a sua
manutenção no poder.
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Abordando a Temática em Sala de Aula

O tema proposto buscou elencar elementos do dia a dia dos alunos, e da
escola propriamente dita. Também foram realizadas discussões sobre o tema e de
como os alunos se relacionam com a mídia (no caso específico o da TV) e de como
eles veem a influência dela em seu cotidiano.

As estratégias usadas para repassar os conteúdos foram apresentar, além do
próprio livro didático, outros textos alternativos, vídeos e imagens de propagandas
para dinamizar os temas trabalhados.

Em relação aos docentes, foram encontradas inúmeras dificuldades, tanto
burocráticas como de relacionamento com o próprio alunado. Porém, foi feito o
possível para contornar estas dificuldades, a fim de que o trabalho fosse realizado.

Foi trabalhado o tema com uma sala de diferentes anos do Ensino Médio e
alguns estagiários do curso de pedagogia. Havia em torno de 35 pessoas. Para que
o tema não ficasse tão fastidioso, foram utilizados recursos didáticos para ilustrar o
que estava sendo discutido, como por exemplo: TV pen drive (charges e vídeos) e
quadro negro.

A sala participou das discussões e como havia estagiários de pedagogia a
discussão também elencou outros elementos. Os exemplos dados por eles mostravam
que a TV influencia em seu cotidiano e é um dos instrumentos de que o capital se
utiliza para veicular as ideias e os produtos por ele fabricados.

A exposição teve uma duração de aproximadamente uma hora. Nesse tempo,
foram utilizados os recursos didáticos para ilustrar o tema proposto e debater os
conceitos com os alunos em diversos momentos da exposição.

Foram trabalhados com os alunos os temas que se referiam à mídia, no caso
específico da televisão, bem como a sua postura frente a este veiculo de comunicação.
Para suscitar a discussão por um viés crítico, foram utilizados os conceitos de
‘Indústria Cultural’ e de ‘Cultura de Massa’, de Adorno (1978a), de manipulação e
violência simbólica discutido por Pierre Bourdieu (1997), de ideologia de Karl
Marx e Friederich Engels (2007). A fim de debater os aspectos positivos e negativos
da Indústria Cultural, também foram citadas as discussões de Eco (1976) em seu
livro “Apocalípticos e Integrados”. Foi utilizado o quadro negro para enumerar as
questões e as respostas que os alunos elencaram ao longo da aula, que serviram de
suporte para a desconstrução dos conceitos.

Para ilustrar a exposição, foram usados vídeos, charges e imagens sobre a
televisão e campanhas publicitárias, para suscitar a critica sobre qual mensagem
estava sendo posta e de como os alunos viam o papel da mídia em seu cotidiano.

Fontes das imagens (endereços acessados em outubro de 2011):
 Charge televisão (Mafalda): <http://www.contemporanea.uerj.br/pdf/

ed_12/contemporanea_n12_13_camila.pdf>.
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 Imagem propaganda da Dove: <http://lumpadino.blogspot.com/
2010/06/propagandas-engracadas-e-criativas.html>.

 Imagem de estilo de cabelo na década de 80, para discutir a influência
na moda com o objetivo de venda de mercadoria (consumismo):
<http://www.trash80s.com.br/blog/2010/03/moda-feminina-80s-o-
permanente> .

 Imagem de estilo de cabelo na atualidade, para discutir a influência na
moda com o objetivo de venda de mercadoria (consumismo): <http:/
/adrianeboneck.com.br/novidades-para-cabelos-2010/>.

 Imagem de como era o cabelo da apresentadora Angélica da Rede
Globo na década de 80: <http://www.zonamix.com.br/blogdahilux/
2010/07/27/e-possivel-sim-um-texto-sem-a-letra-a/>.

 Imagem de como é o cabelo da apresentadora Angélica da Rede Globo
na atualidade: <http://angelicak.blogspot.com/2007/10/com-oito-
meses-de-gestao-anglica-j.html>.

 Vídeo da Propaganda ‘O que acontece quando você não utiliza Visa’:
<http://www.youtube.com/watch?v=lwzG9Rf7xPY>.

Os recursos didáticos têm a função de mediadores da aprendizagem. Seu
uso contribui para que os alunos compreendam a proposta da atividade, o seu
desenvolvimento e seu resultado. Neste caso, foram utilizados para suscitar e ilustrar
a discussão do tema proposto, não buscando em si resultados, mas tentando elencar
elementos de critica e análise com os alunos.

Para que essa mediação com os recursos didáticos possa ocorrer e suscitar
discussões com os temas propostos, o trabalho do professor como mediador se faz
de extrema importância. Para isso, selecionando os recursos e planejando seu uso
nas exposições dos conteúdos estruturantes com os alunos.

A exposição verbal é fundamental no desenvolvimento da aula, mas é preciso
adequar o tema com o uso de exemplos que façam com que os alunos se aproximem
da discussão, e possam ter melhor compreensão do que foi exposto. Por isso, a
importância de se ter instrumentos que enriqueçam a aula.

Competir com o MP3, celular, rádio, internet dentre outros, torna-se uma
tarefa árdua. Com isso, o professor deve recorrer ao uso destas novas tecnologias
como recursos didáticos, para que os alunos consigam fazer uma ponte entre a
teoria que está sendo trabalhada e a sua realidade social.

Considerações Finais

Feitas as abordagens iniciais na oficina com os alunos do Ensino Médio, foi
constatado que conforme os dados do IBGE de 2008, a televisão é o meio de
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comunicação de massa que os alunos mais utilizam, seguido do acesso à Internet.
No decorrer da parte expositiva, com a apresentação dos pensadores que discutem
este tema, os alunos faziam intervenções em relação à dominação desse meio de
comunicação no seu cotidiano.

Foi ressaltada a importância de se ter uma postura mais questionadora ao
assistir um telejornal, uma novela, ou qualquer tipo de programação e informação
que seja difundida, já que tudo se apresenta de forma pronta e acabada.

De acordo com Crespo:

Os mcm, vendendo imagens, ideias, valores e produtos, na maioria
inacessíveis, atuariam como um eterno “ópio do povo”, isto é, como uma
nova froga a aliená-lo da realidade, a levá-lo a conformar-se a ser um
consumidor passivo das verdades e mentiras (que ele já não sabe distinguir)
recebidas através de simples eletrodomésticos: um aparelho de TV, de rádio,
e até mesmo um computador. (CRESPO, 2000, p. 216).

Os alunos também debateram o lado positivo dos meios de comunicação,
como o de colocar ao alcance das pessoas informações em tempo real. Como
também o acesso às programações que envolvem a educação, intercâmbio e o
acesso a uma diversidade de culturas.

A atividade realizada na oficina por meio das análises de charges sobre a
Indústria Cultural e imagens de propagandas de produtos, possibilitou que os alunos
fizessem um debate de como ocorrem estas influências e manipulação em seu
cotidiano. Desta forma, eles passaram a ter uma postura mais questionadora em
relação a estas propagandas, que em sua realidade social se apresenta vendendo
algo para o consumo em massa.

Os alunos citaram questões como os valores que são transmitidos por meio
destas propagandas, que influenciam diretamente em seu modo de pensar e agir,
pois fazem com que eles queiram comprar determinado produto na ilusão de que
assim eles serão pessoas mais realizadas e felizes.

Sendo assim;

Ao ver a propaganda de um iogurte que não pode comprar, ao assistir a uma
novela cujas situações sabe que jamais irá vivenciar, ao ouvir o discurso
ufanista de um político, em contradição com a realidade de miséria da maioria
da população, o público estaria próximo a  questionar toda a ordem social
que se constrói e se mantém sobre esse tipo de contradição. Os mcm, nesse
caso, em vez de alienar, contribuiriam (mesmo que contra a própria vontade
de seus controladores) para despertar e, no limite, para transformar a realidade.
(CRESPO, 2000, p. 216).
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A discussão a respeito desse tema, bem como de outros que estão presentes
na realidade social dos indivíduos, com destaque para estes jovens do Ensino Médio,
pode ser problematizada por meio das intervenções do professor da disciplina de
Sociologia. Com o uso de outros recursos didáticos, agregados a exposição das
teorias, é possível que os alunos passem a ter uma postura mais questionadora.

Nesta oficina em questão, os alunos aplicaram a teoria na análise das imagens
de propagandas que estão presentes em seu cotidiano. Desta forma, a Sociologia
foi um instrumento utilizado para entender como a realidade social é realmente
constituída, fazendo-se assim uma ponte entre o conteúdo expositivo e a prática
social.
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JUVENTUDE E VIOLÊNCIA

José Roberto dos Santos 1

Nazaré Nunes de Barros 2

Introdução

Para a Sociologia o conceito de violência abrange todas as modalidades e
momentos da sociabilidade humana. Talvez a definição mais apropriada a
considerar, entre todas as concepções possíveis, das mais variadas teorias, dos
mais diversos pensadores e diferentes realidades culturais e históricas, seja a de que
a violência é uma imposição individual, de grupo ou institucional para que se aja
de determinada forma ou deixe de agir. Ninguém está livre de sofrer algum tipo
de violência. Porém, as chances são maiores, se pertencermos à classe menos
favorecida, política e economicamente, pois estamos susceptíveis à vulnerabilidade
social.

Falar sobre ética, violência e vulnerabilidade social juvenil nas perspectivas
atuais, exige um árduo exercício de prática contextual, ou seja, buscar os valores
que estão intrínsecos nas sociedades presentes, em contrapartida aos conhecimentos
que se tem sobre tais conceitos: ética e violência. Ao analisar a essência desses
conceitos pode ocorrer um conflito de ideias no que está posto hoje em nossa
sociedade. O presente trabalho pretende enfatizar a violência entre os jovens na
contemporaneidade, focando a dialeticidade existente entre serem vítimas e autores
de atos de violência, vítimas ou protagonistas de mudanças decorrentes de suas
ações éticas.

Definição de Violência

O que é violência? Segundo o Dicionário Michaelis (on-line), violência é a

1 Qualidade de violento. 2 Qualidade do que atua com força ou grande
impulso; força, ímpeto, impetuosidade. 3 Ação violenta. 4 Opressão, tirania.
5 Intensidade. 6 Veemência. 7 Irascibilidade. 8 Qualquer força empregada
contra a vontade, liberdade ou resistência de pessoa ou coisa.

1 Cientista Social, pela Universidade Estadual de Londrina e Diretor Penitenciário da Casa de
Custódia de Londrina. Contato: jotamore-10@hotmail.com.
2 Licenciada em Ciências Sociais, pela Universidade de Londrina; Pós-Graduanda em Educação
de Jovens e Adultos pela mesma universidade. Contato: nazarenb@hotmail.com.
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No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo como: “9 Dir
Constrangimento, físico ou moral, exercido sobre alguma pessoa para obrigá-la a
submeter-se à vontade de outrem; coação.”

Não é simples a tarefa de definir a violência. Conceitos de violências têm
sido propostos para falar de muitas práticas, hábitos e disciplinas, de tal modo,
que todo comportamento social poderia ser visto como violento, inclusive o
baseado nas práticas educativas, tais como na ideia de violência simbólica, proposta
por Pierre Bourdieu. Como descreve Fernanda Aléssio (2007, p. 44), com base no
pensamento deste autor,

A violência simbólica está “infiltrada” em todos os espaços da sociedade.
Podemos identificá-la tanto na desregulamentação das estruturas básicas
do setor econômico e social, como por exemplo: alimentação, moradia,
educação, segurança, lazer, etc., quanto na estrutura que trata da formação
política e cultural do sujeito, ou seja, aquela que prepara o indivíduo para
atuar no contexto social, deixando-o intervir nas decisões, realizando escolhas
acertadas na construção da sociedade.

E esta forma de violência se dá de maneira não percebida, inclusive por
quem é por ela vitimizada, pois se insere em tramas de relações de poder
naturalizadas, o que ele chama de habitus, que é aqui compreendido como sendo
“um sistema de disposições, modo de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que
nos levam a agir de determinada forma em uma circunstância dada [...] ser
condicionável, como capacidade natural de adquirir capacidades não-naturais,
arbitrárias” (BOURDIEU, 2001 apud THIRY-CHERQUES, 2006).

Esta seria a chamada violência moral ou violência simbólica. Mas a noção
de violência é múltipla, não existe uma única percepção do que seja, mas variedades
de atos violentos, cujas significações devem ser analisadas a partir das normas, das
condições e dos contextos sociais, variando de um período histórico a outro, o
fato é que, a violência é um eterno problema da teoria social e da prática política,
quando se revela na sua manifestação individual ou coletiva. Para Minayo (1994),
as raízes da violência seriam a estrutura e o sistema social, impostas pela atuação
das classes, grupos ou nações econômica e politicamente dominantes, os quais se
valem das leis e instituições para manter a hegemonia. Segundo esse autor, a violência
estrutural é

[...] aquela que oferece um marco à violência do comportamento e se aplica
tanto à estruturas organizadas e institucionalizadas da família como aos
sistema econômicos, culturais e políticos que conduzem à opressão de
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grupos, classes, nações e indivíduos aos quais são negadas conquistas da
sociedade, tornando-os mais vulneráveis que outros ao sofrimento e à Morte.
(MINAYO, 1994, p. 8).

Seria desnecessário dizer, que daí partiria as demais violências de cunho
social altíssimo, as quais, num efeito cascata, atingirão a sociedade como um todo:
a violência da miséria imposta por uma relação social excludente terá como efeito
a violência doméstica, a violência física: que fere, que mata, que aterroriza; violência
criminógena: delinquente, que causa um sentimento crescente de medo  e
insegurança, como descreve Adorno:

[...] Trata-se de um sentimento visível de diversos modos: nas ruas as pessoas
se protegem, andam com seus veículos particulares com os vidros fechados;
aqueles que não dispõem de veículo próprio procuram evitar circular em
áreas consideradas de risco, sair à noite, ter contato com pessoas estranhas.
As casas passaram a ter inúmeros sistemas de segurança – enfim, as pessoas
se protegem de diferentes modos. E basta olhar os jornais, ligar a televisão
para que cheguemos a conclusão de que hoje a violência é mais m fato
episódico, não é mais um acontecimento que poderia ocorrer  vez ou outra.
Ela transformou-se numa situação banal; temos até profissionais altamente
qualificados, repórteres especializados, por exemplo, para detectar essas
informações relacionadas com a violência e transmiti-las ao grande público.
(ADORNO, 2002, p. 99).

De acordo com pesquisa divulgada em 2006, pela agência de informação
para a América Latina, Frei Tito (2006), relata que o problema social que mais
aflige o brasileiro jovem, na faixa etária entre 15 e 24 anos, é a violência, com 55%
das respostas. O Brasil está em primeiro lugar em homicídios por arma de fogo,
entre 65 países e é terceiro colocado em homicídios geral. E os causadores e
vítimas desses homicídios são esmagadoramente jovens. Segundo Zaluar (2001,
p.146) “não podemos atribuir estas mortes violentas a uma causa determinante,
mas a uma combinação e a interação de diversos aspectos que contribuem para
estimular a violência, principalmente entre os jovens”. Esta autora destaca a sinergia
entre o mercado de droga, a pobreza, o uso comum de arma de fogo, a deficiência
educacional deste grupo, analisando o processo de formações subjetivas intra e
extramuros.

Ética e Violência

Abordar questões sobre ética e violência em nosso contexto social, requer
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um estudo mais aprofundado em tais conceitos como dito acima; pois há que se
buscar os valores que são inerentes a atual sociedade, em contrapartida aos
conhecimentos que se têm sobre tais conceitos.

Os valores atribuídos sugerem um descomprometimento com o campo ético
que deveria estar presentes em todas as atitudes dos indivíduos postos como
sujeitos de seus atos. Mas na prática, a ética fica como um plano abstrato, meio
obscuro, diante do que se busca de imediato- as comodidades impostas pelo
meio.

Ao delinear os dois pontos aqui discutidos, pode-se notar a interferência
dos valores colocados a cada um diante de determinada sociedade. Chauí argumenta
tal delimitação quando diz:

do ponto de vista dos valores, a ética exprime a    maneira como a          cultura
e as sociedades definem para si mesmas as que julgam ser a violência e o
crime, o mal e o vício e, como contrapartida, o que consideram ser o bem
e a virtude. Por realizar-se como relação intersubjetiva e social, a ética não é
alheia ou indiferente às condições históricas e políticas, econômicas e culturais
da ação moral. (CHAUÍ, 2002, p.164).

Portanto, não há como desvincular uma sociedade de uma determinada
conduta de ética que as constitui, pois estas estão imbricadas em relação a valores
que são inerentes a todos os membros pertencentes a esta sociedade e suas regras
de conduta, e assim por dizer, suas ações sociais. Sá Martino (2003), relembrando
o conceito de Max Weber sobre ação social, comenta que:

O mundo social é constituído pelo conjunto de ações sociais. A vida em
sociedade é um aprendizado contínuo da prática social, na qual atitudes,
idéias e valores são constantemente interiorizados pelo indivíduo como
maneira de agir corretamente. Uma vez apreendidos, esses comportamentos
tendem a se reproduzirem em situações análogas, uma reprodução cada
vez menos consciente de sua própria existência. (SÁ MARTINO, 2003,
p.74).

No contexto da sociedade brasileira, tal pressuposto assume um caráter
um tanto distorcido de valores éticos. A violência infringida a alguns segmentos
significativos de nosso país é de uma audiência espantosa nos meios de
comunicação. A mídia, se por um lado procura denunciar a prática excessiva da
violência das instituições que deveriam primar pelo respeito aos direitos humanos
– pelos conflitos no campo em busca de subsistência, os crimes hediondos contra
crianças e adolescentes, a violência abusiva contra mulheres e extermínios de
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minorias étnicas – por outro lado se aproveita dessa realidade exposta, que aos
olhos dos ouvintes assíduos, tais acontecimentos, dignos de civilizações sem senso
moral, passam a serem encarados como fatalidades - de um ponto de vista banal –
passam a fazer parte do cotidiano no qual esta sociedade acaba se adaptando, se
ajustando.

A sociedade se ajustando nesses moldes de violência extrema, procura
subsídios para explicar seu comportamento de interiorização: medo, insegurança,
incerteza. E, se questionada quanto à lacuna deixada por estas sensações negativas,
apontará para questões sociais, tais como: a pobreza, a negligência da polícia em
cumprir seu papel de proteção, falta de políticas públicas voltadas para as reais
necessidades as quais são aplicadas, etc.,

Mas, não serão apenas estas questões elencadas. Há que se procurar um
‘bode expiatório’ para tal estado de coisas. E o ‘perigo iminente’ repousa na figura dos
jovens cada vez mais envolvidos com os problemas que não foram criados por
eles, mas impostos a eles. Sergio Adorno potencializa esta problemática: “sempre
se parte da idéia de que os jovens são os autores da violência, mas muito pouco se
fala deles como vítimas da violência” (ADORNO, 2002, p.101). No papel de
sociólogo, ele vai abordar para os dois lados da questão: “a dos jovens como
vítimas e dos jovens como autores da violência”. (2002, p.101).

Segundo Adorno, a sociedade brasileira vem de uma vertente autoritária
com suas crianças e adolescentes, que “as relações sociais no Brasil, historicamente,
são relações adultocêntricas, isto é, estão concentradas em torno dos adultos”
(ADORNO, 2002, p.101). Inexpressivo de suas vontades, o jovem brasileiro apenas
moldou-se à identidade possível a ele – a de sujeitos sem voz.

Com a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e, em seguida, com o Estatuto
da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), este sujeito pode tutelar-se de direitos.
Mesmo assim, ainda é discrepante a violência imprimida contra a criança e o
adolescente. E esse tipo de violência tem aumentado, desde o final da década de
1980 e início da década de 1990. Embora cause espanto o crescimento de tal
fenômeno, este não é um fato novo, repete-se de maneira sistemática e cotidiana
em nossa sociedade.

Juventude e Vulnerabilidade Social

Os desafios presentes para procurar enfocar a questão da vulnerabilidade
social passam por educadores, governantes, instituições e comunidades envolvidas
no jogo de ações de políticas públicas que irão determinar, positiva ou
negativamente, perspectivas do jovem no contexto atual.

Sair do discurso de caridade, de assistencialismo em que as políticas de
enfrentamento à vulnerabilidade juvenil tendem a seguir, também é um grande
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desafio posto à sociedade que tem como finalidade buscar alternativas de minorar
as adversidades impostas a este segmento. Pois tais propostas colocam os indivíduos
como receptores passivos de iniciativas “bem intencionadas”, os alijando de serem
protagonistas de suas ações, sujeitos de mudanças. Assim,

O reconhecimento do status de cidadania, ocorrido nas últimas décadas do
século XX, envolvendo, entre outros atores sociais, adolescentes brasileiros,
reflete não só a conquista de movimentos sociais pela democratização da
sociedade e pela reafirmação do Estado de direitos como também uma
nova visão dos jovens enquanto categoria sociopolítica. (GONÇALVES,
2007, p.106).

O real enfrentamento de se buscar soluções para responder a uma população
jovem características das novas mudanças, por quais passam as sociedades
globalizadas, um grande número de pesquisadores têm se empenhado em
compreender os novos processos, achar novos conceitos que deem conta das
imediaticidades dos jovens. Diante das perspectivas de importantes conquistas de
direitos constitucionais da juventude, a vulnerabilidade social juvenil não pode
mais ser analisada em termos das precariedades sociais as quais pertencem.

Abramovay et al. (2002) explicam que a Unesco, elaborou documentos em
que se enfatizassem políticas públicas bem sucedidas relativas ao jovem envolvido
em situação de vulnerabilidade social. O principal ponto de consenso é o de
definir que o papel do jovem como protagonista é um contraponto importante à
violência e à exclusão social. A metodologia aplicada à educação para a cidadania
com propostas em desenvolvimento de atividades, onde o jovem é colocado
como se sujeito de mudanças e cuja participação é fundamental para que ele saia
da situação de vítima, apenas, e assuma o papel de cidadão consciente de direitos
e deveres. Experiências elencadas pela Unesco e pesquisadores, em propostas de
políticas e enfrentamento à exclusão juvenil, têm levado o jovem a ter melhores
escolhas sobre seus projetos de vida, à reconstrução de novos valores éticos como
os de solidariedade e responsabilidade social (ABRAMOVAY et al., 2002).

Medidas bem fundamentadas visando o real comprometimento às
necessidades juvenis, e a sua inserção numa sociedade de intensas mudanças e que
exigem uma rápida absorção de conhecimentos diversificados.

Têm impactos de mobilidade sobre a juventude, seja pela promoção do
associativismo ou pelo fortalecimento da auto-estima; São poucos custosas
do ponto de vista “per capta”, mas têm a capacidade de gerar resultados
agregados muito significativos; A lógica de seu ciclo de vida é inclusiva, ou
seja, a sua reprodução está assentada sobre o princípio do aumento gradual
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da população atendida; São estruturadas de formas a associar a sociedade
civil pela formulação ou implementação de seus objetivos; Promovem uma
cultura cidadã até então desconhecida para a grande parcela da população
juvenil, especialmente, aquela que vive em situação de pobreza e,
tradicionalmente, excluídas; Algumas das experiências calcam-se em saberes
localmente produzidos e, portanto, tendem a oferecer respostas eficazes
aos problemas específicos de cada panorama local apresentado.
(ABRAMOVAY et al., 2002, p.73).

Considerações Finais

O contexto de cada tempo social apresenta ao jovem toda a gama de
representações, construções e de convenções que perfazem um campo de
insegurança e incertezas.

Nos dias atuais, ante o acelerado processo de mudanças na sociedade, esse
grupo se vê em meio a um choque de gerações diretamente proporcional à
velocidade da apresentação do que é novo. A nova realidade é urgente, novos
aprendizados são urgentes, a vida parece se tornar urgente. Novas tecnologias se
tornam obsoletas em um curto período de tempo. Pressupostos que acarretam a
necessidade de aprender, especializar-se, e reinventar-se continuamente, a fim de
que não se perca a conexão com a realidade, individual ou institucional. Neste
contexto de alterações profundas e rápidas nas relações sociais, multiplicam-se e
intensificam-se as exigências para o processo de independência e de maturidade
dos jovens, ou ao mesmo tempo, sua inserção neste processo de mudanças. As
velhas e as novas culturas se confundem, o mercado de trabalho se torna rigoroso
no recrutamento e nas seleções, superdimensionado as exigências de conhecimento
e informação.

Diante de muitas perspectivas que o condiciona à uma postura de
enfrentamento,  protagonista de uma crescente preocupação institucional, seja ela
pública ou privada, o jovem vive num limite extremo de escolhas que irão
determinar sua vida adulta. Ao fazer parte das relações sociais, a sociedade, o
poder público, as políticas públicas precisam ter claros os enfoques direcionados
ao jovem. Pois ao fazer de um ciclo de vida e de um dado momento histórico, ele
é sujeito social, com características pré-condicionadas diante da vida, comporta
relações dialéticas, e vive numa constante mudança de paradigmas de
comportamentos que se espera dele.
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PENSANDO O VESTIBULAR COMO
UM RITUAL DE PASSAGEM DA

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA1

Jaqueline Fabeni dos Santos2

Introdução

Esse trabalho tem como foco de análise o processo de seleção para a entrada
na Universidade, o comentado vestibular, e a importância que este possui na vida
de inúmeros jovens em nosso país. A visão de juventude expressa nesse trabalho
parte da ideia de pluralidade e considera que os jovens constroem determinados
modos de serem jovens baseados no seu pertencimento a uma determinada classe
social, gênero e etnia, sem deixar de considerar as relações sociais que estabelecem
em seu cotidiano. Pensando sob este prisma, a juventude deve ser considerada na
sua diversidade como resultado de um processo de desenvolvimento com contornos
específicos, de acordo com o contexto no qual esse jovem está inserido, não como
um processo linear que se dá da mesma maneira para todos e inúmeros são os
trabalhos acadêmicos que discutem essa questão tais como Dayrell (2010), Câtanio
(2008) e Spósito (1996).

Com isso o processo de seleção conhecido como vestibular representa o
caminho seguido por uma parcela dessa população juvenil, assim os resultados
expressos aqui se referem a essa fração. Para problematizar e discutir tal tema parte
do enfoque uma perspectiva antropológica, que busca caracterizar tal processo de
seleção como um ritual de passagem da sociedade contemporânea.

 Realizei uma pesquisa etnográfica durante o ano de 2010 e início de 2011
no cursinho pré-vestibular de Londrina e, ao longo desse período, compartilhei
do cotidiano dos ditos “vestibulandos” e reuni informações relevantes, através de
entrevistas formais e informais, principalmente com alunos do período noturno
com idades de 17 a 25 anos , sobre como se desenvolve esse período de incertezas
na vida desses jovens.

1 O presente artigo é parte dos resultados da pesquisa que apresentada como pré-requisito
para a conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual
de Londrina, no ano de 2011, sob a orientação do Prof. Dr. Celso Vianna Bezerra de
Menezes.
2 Formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e Especialista em
Ensino de Sociologia pela mesma instituição. Mestranda em Ciências Sociais pela UEL.
Contato: jaquelinefabeni@gmail.com.
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Assim serão expressos nas próximas sessões alguns aspectos sobre esse
processo seletivo que busca revelar, através da antropologia do ritual, como ele
representa um importante elemento de conservação e de reafirmação das regras
sociais, no caso de uma sociedade marcadamente excludente que priva uma parcela
significativa da juventude brasileira do acesso ao ensino superior, mas que ao mesmo
tempo pode trazer momentos de inovação e transformação na postura dos
estudantes frente ao seu processo de construção do conhecimento.

Descrevendo o Campo

Antes de começar a problematizar os aspectos que caracterizam o vestibular
enquanto um ritual de passagem da sociedade contemporânea, essa sessão tem
como intuito fazer algumas considerações sobre a estrutura educacional brasileira,
que permitiu o surgimento desse processo seletivo como um caminho, quase que
obrigatório para o acesso ao Ensino Superior.

A estrutura educacional brasileira está organizada em dois níveis: a Educação
Básica (formada pela Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio) e o Ensino
Superior. Teoricamente os estudantes brasileiros deveriam ter garantido o acesso e
a permanência a todos os níveis de educação. Entretanto, não é o que de fato
acontece: se nos voltarmos para a história da educação de nosso país vamos
encontrar inúmeros exemplos do acesso desigual aos níveis de ensino. Um bom
exemplo a ser citado, é a diferenciação que existiu até a década de 1960, entre o
Ensino Médio e o Ensino Técnico-Profissionalizante. O primeiro era voltado para
uma formação propedêutica e o segundo para uma formação aligeirada voltada
para o mercado de trabalho.

Esta diferenciação era tão marcada que em 1942 foi aprovado um conjunto
de leis da educação, “[...] conhecidas como Lei Capanema, de acordo com as quais
o acesso ao ensino superior era permitido apenas aos alunos do ensino secundário
(Científico e Clássico), e não aos alunos do ensino técnico-profissionalizante
(Agrícola, Comercial, Industrial e Normal) [...]” (GOMESI; SPARTA, 2005, p.
47). Ou seja, nossa estrutura de ensino permitia a existência de dois tipos de
educação: uma com caráter de formação real que permitiria a continuação dos
estudos, e outra de caráter aligeirado, voltado para formação de mão-de-obra para
o mercado de trabalho. Essa divisão perdura formalmente até 1961, quando uma
nova lei que equipara o Ensino Médio e o Ensino Profissionalizante é aprovada.

Além desse, outro importante exemplo, que se refere ao tema deste trabalho,
consiste nos mecanismo de acesso ao ensino superior no Brasil que, desde o início
do século XIX, é realizado por meio de exames de admissão de caráter eliminatório
popularmente conhecido como vestibular. Esses exames podem ser feitos apenas
por alunos que terminaram o Ensino Médio e tem como finalidade a seleção dos
estudantes mais aptos a entrarem na universidade.
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Ao longo de nossa história, inúmeras foram às medidas adotadas pelos
nossos governantes no que se refere ao vestibular, uma das primeiras que podemos
citar veio logo após a reforma universitária de 1968 que:

[...] pelo Decreto-Lei n. 464, de 11.2.1969, que, no art. 4º, determinava ao
Ministério da Educação e Cultura – MEC – atuar junto às instituições de
ensino superior, com vistas à realização de concursos vestibulares unificados
em âmbito regional, normatizando o que já previa a Lei n. 5.540/68. No
que se refere à unificação, o Decreto n. 68.908/71 delegava ao Departamento
de Assuntos Universitários do MEC a competência para fixar a data dos
vestibulares das instituições públicas em todo o território nacional [...]
(BORGES; CARNIELLI, 2005, p. 114).

Entretanto, a partir da década de 1990, o vestibular unificado perde sua
força e por conta do decreto de n.º 99.490, de 30 de agosto de 1990 (BRASIL,
1990), cabe às universidades, de acordo com seus regimentos e normas, elaborar o
processo seletivo de sua preferência. Esta é a situação do processo seletivo do
Vestibular da UEL, que será, “de certa forma”, o foco de análise dessa pesquisa,
pois, embora alguns estudantes entrevistados tenham relatado a pretensão de prestar
provas em outras universidades, a maior parte tem o vestibular dessa instituição
como foco principal.

Recentemente, o processo de ingresso no Ensino Superior tem sido foco
de novos debates, pois desde 2009 o MEC busca estabelecer um processo de
seleção unificado através da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio),
que foi criado em 1998 pelo Ministério da Educação com o intuito de avaliar a
qualidade do Ensino Médio do país. A prova foi modificada, sendo realizada em
dois dias com 180 questões de múltipla escolha, separadas por áreas: Ciências
Humanas, Ciências Naturais, Linguagens e Matemática. A ideia é que gradativamente
os vestibulares das universidades cedam espaço para o processo unificado e este se
torne a única forma de ingresso no ensino superior.

É possível perceber que existe uma preocupação histórica em relação aos
mecanismos de ingresso ao Ensino Superior em nosso país, contudo, por mais
debates que sejam desenvolvidos sobre maneiras alternativas de acesso a esse nível
de ensino, de fato, ele ainda é baseado em um processo seletivo meritocrático e
excludente, já que a seleção intelectual realizada, muitas vezes, se caracteriza como
uma seleção social.

A interação dos fatores socioeconômicos e do background educacional separa
os candidatos em duas vertentes: os que chegam a universidade com
condições prévias de sucesso ou de insucesso. Os primeiros, em minoria,
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detêm as maiores probabilidades de classificação, qualquer que seja a taxa
de absorção, isto é, a relação vaga/candidato. Os segundos vêem suas chances
oscilar em função dessa relação. Portanto, as oportunidades de acesso a
universidade estão cristalizadas e, em média, definidas na origem sócio-
econômica do candidato. (LEWIN, 1975; RIBEIRO, 1977 apud FRANCO,
1987, p. 17).

Podemos considerar que o vestibular de certa forma reforça a desigualdade
social, já que estudantes oriundos das classes populares e de origem social e
econômica mais baixa encontram certas dificuldades em obter sucesso nesses
processos seletivos, principalmente em cursos mais concorridos, pois carregam
deficiências acumuladas ao longo de sua vivência na escola pública.

Assim, o ingresso no Ensino Superior acaba se tornando um privilégio de
uma minoria, muitas vezes oriundas de camadas médias urbanas. Não é a toa que
o Brasil é um dos países da América Latina com o menor índice de acesso de
jovens a universidade. De acordo com o censo da educação de 2005 realizado pelo
INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais), apenas cerca de 12% do
jovens entre 18 e 24 anos, isso equivale a 4.453.156 estudantes, estão matriculados
em Instituições de Ensino Superior (GOMESI; SPARTA, 2005, p. 47).

 Os dados dessa mesma pesquisa de 2005 demonstram que 73% (3.260.967)
dos estudantes estão matriculados em instituições privadas, os demais 27%
representam uma pequena parcela que conseguem ter acesso as instituições públicas
(NUNES, 2007, p. 117). Tais dados demonstram como o crescimento no ensino
superior tem se dado pela via privada em detrimento do aumento de vagas nas
Instituições públicas, assim os vestibulares dessas instituições se tornam cada vez
mais disputados.

Para termos uma noção do perfil dos alunos ingressantes nas Instituições
de Ensino Superior Públicas, um estudo realizado nesse ano de 2011 pela Andifes
(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior)
revelou que cerca de 66% dos jovens que estão nas instituições públicas federais
pertencem as classes A e B3 e os outros 44% pertencem a classe C, D e E4 (RIBEIRO,
2011), esses dados demonstram que ainda existe uma elitização do acesso ao ensino
superior em nosso país.

Algumas mudanças, ainda que tímidas, vem sendo feitas nos últimos anos
na tentativa de democratização do acesso à universidade, tais como, o programa
do governo federal ProUni que oferece bolsas de estudos a alunos carentes oriundos

3 As classes A e B possuem renda familiar mensal de R$ 2.656,00 a R$ 11.480,00
4 As classes C, D e E possuem renda familiar mensal de R$ 415,00 a R$ 1.459,00.
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de escolas públicas; o FIES que financia parte do curso dos estudantes em
instituições privadas; e também o sistema de cotas que reserva vagas nas instituições
públicas para alunos negros, índios e de escola pública. Contudo, nenhuma proposta
efetiva para uma transformação como um todo do nosso sistema de educação tem
sido feita.

É nesse contexto de deficiência de políticas educacionais efetivas que
permitam a democratização do Ensino Superior que o vestibular acaba se tornando
um momento de grande ansiedade e expectativas na vida dos jovens brasileiros,
pois de fato, não existem vagas em número suficiente para o Ensino Superior “[...]
Deste modo, para muitos, o vestibular não é somente rito de passagem para os
bem sucedidos na prova, mas é também barreira ritualizada que dificulta o acesso
de alguns grupos e impede processos de mobilidade social. [...]” (UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA, 2010, p. 5).

Devido a essa dificuldade histórica do acesso à Universidade em nosso país,
gradativamente, instituições extraescolares, que tem como finalidade preparar os
alunos para as provas dos vestibulares, acabam surgindo e ganhando força. Estas
instituições, popularmente conhecidas como Cursinhos Pré-Vestibulares, não fazem
parte da educação formal, mas em muitos casos acabam sendo uma opção quase
que obrigatória para quem almeja uma vaga no Ensino Superior.

Os Cursinhos Pré-Vestibulares tem como objetivo principal fazer uma
revisão, no período de um ano letivo, dos principais conteúdos disciplinares
aprendidos pelo aluno ao longo de sua vida escolar. Não existe nenhum pré-requisito
para matricular-se nessa instituição, comumente o aluno que a procura é aquele
que já terminou o Ensino Médio, entretanto, foi possível encontrar, ao longo da
nossa pesquisa, alunos que ainda estão cursando o último ano do nível médio e
que freqüentam no contra turno os Cursinhos Pré-Vestibulares.

O Cursinho no qual a pesquisa foi realizada é o maior e um dos mais antigos
da cidade. Ele existe desde 1996 e foi criado visando ter como público alvo os
estudantes sem condições financeiras para pagar os altos custos dos já existentes.
Ou seja, ele apresenta um forte apelo popular que se manifesta a partir da própria
localização da instituição que fica a uma quadra do terminal urbano de Londrina,
justamente para facilitar o acesso dos alunos. O público atual desse cursinho já
não se restringe unicamente ao aluno das camadas populares e varia bastante de
acordo com a turma em que está matriculado.

Uma Análise do Vestibular a Partir da Ótica do Ritual

Essa sessão tem como propósito apresentar os principais autores e conceitos
da Antropologia que ajudam a caracterizar o vestibular enquanto um ritual de



137

passagem da sociedade contemporânea e com isso compreender a importância
que este possui na vida de inúmeros jovens brasileiros.

Quando nos referimos aos estudos de rituais logo vem em nossas lembranças
à herança tradicional deixada na Antropologia que prioritariamente se referiam
aos rituais nas sociedades ditas “primitivas”. Entretanto, os rituais não são algo
exclusivo de sociedades distantes geograficamente e temporalmente, eles podem
ser pensados em todas as sociedades, pois estão presentes em nosso cotidiano e
embora haja uma tentativa das sociedades contemporâneas em negá-los, diminuí-
los ou simplesmente esquecê-los, os rituais possuem uma grande importância na
tentativa de compreender como determinadas sociedades se organizam.

Ao tratar sobre o estudo de Rituais na Sociedade Contemporânea é uma
tarefa um tanto complexa, já que eles não se constituem como algo bem demarcado,
são pulverizados e fragmentados. Justamente por isso, é necessário ter um conceito
de ritual diferenciado que dê conta das particularidades de nossa constituição social
diversa. Assim, para dar conta dessa dificuldade, o presente trabalho adota como
conceito de ritual, o mesmo problematizado por Mariza Peirano (2002, p. 9):

Em razão da ênfase na perspectiva etnográfica é preciso salientar que não
compete aos antropólogos definir o que são rituais. ‘Rituais ‘, ‘eventos
especiais’, ‘eventos comunicativos’ ou ‘eventos críticos’ são demarcados em
termos etnográficos e sua definição só pode ser relativa – nunca absoluta
ou a priori; ao pesquisador cabe apenas a sensibilidade de detectar o que são,
e quais são, os eventos especiais para os nativos (sejam ‘nativos’ políticos, o
cidadão comum, até cientistas sociais.

Desse modo, a pesquisa etnográfica desenvolvida para esse trabalho buscou
perceber se o processo de preparação para o Vestibular é um momento especial
para os estudantes, de constituição da identidade de jovem e de adulto, trazendo
ao longo desse processo uma alteração significativa na rotina e contribuindo para
a aquisição de experiências e conhecimentos que vão além dos conteúdos exigidos
pelas provas. Tais aspectos ficam evidentes no trecho a seguir:

Acho que de um modo geral esse foi um ano diferente na minha vida foi
mais puxado, estudando de manhã no terceirão, vinha aqui pro cursinho à
tarde e estudava em casa a noite. Parei de sair, minha família falava pra eu
não sair muito, até deletei o Orkut porque tomava muito tempo e era difícil
manter, nem no MSN eu tô entrando mais, meus amigos que moram longe
tipo por exemplo tenho um amigo que mudou para Minas, outro que tá em
nova York , eles reclamam bastante que eu to sumido. Mas mesmo assim, o
vestibular não é a coisa mais importante procuro não ficar bitolado acho
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que o processo é mais importante, amadureci muito to mais confiante,
seguro e responsável pela convivência mesmo, com as pessoas, aprendi
mais que o conteúdo. (Estudante Vitor5,17anos, pretende prestar Medicina).

Na visão proposta por esse trabalho, parte da ideia colocada por Mariza
Peirano em seu livro Os rituais ontem e hoje (2003), de que os rituais são fenômenos
especiais que apontam e revelam as representações e valores de uma sociedade, ao
mesmo tempo em que ressaltam o que é comum a um determinado grupo,
transmitem os valores e os conhecimentos considerados relevantes, resolvem
conflitos ou reproduzem relações sociais. Ou seja, ao analisar um ritual é possível
ter acesso à estrutura de uma determinada sociedade, pois eles caracterizam
verdadeiros atos da sociedade. Ao tomar o vestibular e o seu processo de preparação
como um ritual de passagem, o presente trabalho busca demonstrar sua
potencialidade em revelar os conflitos, angústias e desigualdades que marcam a
condição de ser jovem.

Para dar conta dessa proposta, buscamos caracterizar o vestibular como um
ritual de passagem a partir das formações expostas na obra de Victor Turner, em
seu livro O processo ritual (1974) resgata as reflexões feitas por Van Gannep em seu
livro intitulado Ritos de passagem (1977). Este autor que, influenciou de modo
significativo a obra de Turner, tem como grande mérito propor a análise do ritual
em si, descolado da amarras da religião, ou seja, propôs uma análise das partes
constitutivas do ritual e também uma classificação de acordo com o papel que o
ele desempenha em cada sociedade.

Van Gannep (1977) vê o ritual de passagem, como sendo aqueles momentos
relativos à mudança e a transição (de pessoas e grupos sociais) para novas etapas
de vida e de status. Estes rituais são separados pelo autor em fases ordenadas que
seriam: separação, margem ou (límen) e agregação. Mas é principalmente da leitura
feita por Turner dessa caracterização de Van Gennep que o presente texto parte
para a análise do Vestibular enquanto um ritual contemporâneo.

A separação, que consiste no primeiro momento de um processo ritual
significa o afastamento indivíduo ou grupo de um ponto fixo anterior na estrutura
social ou de um conjunto de condições sociais. Esse momento, na análise que será
desenvolvida, se refere ao instante em que os alunos se formam no Ensino Médio
e por isso são afastados da estrutura de ensino.

A margem ou liminaridade é o momento em que o sujeito ritual é marcado
pela ambigüidade, ele tem pouco ou nenhum atributo do passado ou do status
futuro. Essa é a fase de maior incerteza dos jovens que terminam o Ensino Médio

5 Os nomes utilizados no trabalho são fictícios, apenas foram preservados os cursos que
os alunos pretendem prestar.
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e não sabem ao certo o que fazer, se ingressam no mundo do trabalho ou se
preparam para o vestibular e a entrada na Universidade, que é precedida da difícil
escolha do curso e consequentemente da profissão que exercerão.

Para finalizar, as três fases de um ritual proposta por Van Gannep (1977),
observa-se o momento da reagregação ou reincorporação, momento em que o
neófito consuma sua passagem e adquire novamente uma “condição estável” e
definida na estrutura social, com novos direitos e obrigações, esperando-se que ele
se comporte de acordo com certas normas sociais. No caso da presente pesquisa,
é o momento em que o estudante após um longo período de preparação e das
provas do vestibular que duram em média três dias, conquista sua vaga em uma
Universidade. Passa a possuir um novo status dentro da sociedade, o de estudante
universitário, status que é bastante valorizado em uma sociedade na qual nem todos
têm acesso ao Ensino Superior e que também traz a esperança de um “bom
emprego” e uma condição de “vida melhor”.

O presente texto se voltará para a análise das dificuldades cotidianas vividas
pelos jovens enquanto estão no período liminar, na tentativa de caracterizar o
vestibular enquanto um ritual contemporâneo de longa duração. Ele inicia-se no
momento em que os jovens terminam o ensino médio e decidem prestar o vestibular
e para isso se matriculam em um cursinho pré-vestibular. A partir desse momento,
eles não são mais estudantes da educação formal nem são universitários, eles se
encontram em uma instituição extraescolar e, de certa forma, em uma condição
abaixo dos outros estudantes, pois o tempo dedicado nessa instituição não possui
um valor social. O cursinho não é um curso como outro qualquer que ao chegar ao
fim o aluno ganha um certificado que pode ser colocado no currículo profissional,
ele não tem um valor real de formação só o terá se o aluno passar no vestibular e
com isso comemorar sua vida universitária e o fim desse ritual.

Assim, devido às pressões, angústias e incertezas desse período foi possível
perceber a potencialidade de incorporar as importantes contribuições postas por
Turner (1974) a respeito do período de liminaridade.

Simbolicamente, todos os atributos que distinguem categorias e grupos na
ordem social estruturada ficam aqui temporariamente suspensos. Os neófitos
são meramente entidades em transição, não tendo ainda lugar ou posição.
(TURNER, 1974, p. 126).

Isso implica dizer que o indivíduo que está no período de liminaridade seria
caracterizado por uma invisibilidade estrutural ou mesmo física e, no caso do
estudante do cursinho, isso se demonstra, por exemplo, na ausência do direito de
usufruir de algumas vantagens do estudante do sistema institucional de ensino
como pagar meia entrada em cinemas , teatros e outras atividades de lazer.
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Além dessas características, que Turner traz de Van Gannep, ele elabora
novas reflexões a respeito do período de liminaridade, que podem também ser
utilizadas nesta análise. Ele argumenta que no momento da liminaridade existiria
uma suspensão das regras sociais, um momento dentro e fora da estrutura social
que permitiria uma organização denominada communitas que se opõe à estrutura
social. Essa oposição é definida da seguinte forma:

[...] surge de maneira evidente no período liminar, é o da sociedade
considerada como um ‘comitatus’ não-estruturado, ou rudimentarmente
estruturado e relativamente indiferenciado, uma comunidade, ou mesmo
comunhão, de indivíduos iguais que se submetem em conjunto a autoridade
geral dos anciões rituais. Prefiro a palavra latina comunnitas à comunidade, para
que se possa distinguir esta modalidade de relação social de uma ‘área de
vida em comum. (TURNER, 1974, p. 119).

É no espaço da communitas que seria possível o surgimento do sentimento
de comunhão, solidariedade e igualdade entre os indivíduos do período liminar.
Buscarei ao longo do desenvolvimento desse trabalho e através dos dados reunidos
na pesquisa de campo demonstrar que a communitas no período de preparação para
o vestibular, se desenvolve no espaço do Cursinho Pré-Vestibular, que não se
caracteriza como uma Escola tradicional. Afinal não existe nota, chamada, controle
e as conhecidas relações hierárquicas entre aluno e professor, ou seja, é um ambiente
semiestruturado em comparação às Escolas tradicionais. Nele, as regras estão
suspensas e os indivíduos se tratam de maneira igual, tanto professores como
alunos, fato que fica evidente no vocabulário utilizado pelos professores de cursinho
que sempre apelam para piadas que normalmente são inadequadas para uma sala
de aula mais formal.

Tal espaço de communitas, para Turner (1974), seria caracterizado por um
momento potencialmente perigoso para a sociedade, mas que, ao mesmo tempo,
pode ser visto como algo santificado e sagrado, ou digno de cuidados e restrições,
como fica evidente nas duas citações a seguir:

A ‘communitas’ irrompe nos interstícios da estrutura, na liminaridade, nas
bordas da estrutura, na inferioridade. Em quase toda a parte a ‘communitas’
é considerada sagrada ou ‘santificada’, possivelmente porque transgride ou
anula as normas que governam as relações estruturadas e institucionalizadas,
sendo acompanhada por experiências de um período sem precedentes (p.
156). [...] Minha opinião, em resumo, é que na perspectiva daqueles aos
quais incubem a manutenção da ‘estrutura’, todas as manifestações
continuadas da ‘communitas’ devem aparecer como perigosas e anárquicas,
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e precisam ser rodeadas por prescrições, proibições e condições. E, como
afirmou recentemente Mary Douglas (1966), aquilo que não pode, com
clareza ser classificado segundo critérios tradicionais de classificação, ou se
situe entre fronteiras classificadoras quase em toda parte é considerado
‘contaminado’ e perigoso. (TURNER, 1974, p. 133).

Isso tudo porque é no momento de liminaridade, no qual a communitas pode
se organizar, que indivíduos não estão submetidos às normas sociais, e por isso
poderiam contestar a estrutura social ou mesmo realizar uma reflexão sobre ela e
com isso desenvolver uma nova postura ou forma de organização.

Com isso, Turner (1974) argumenta que o ritual se caracteriza como um
momento de estrutura e de antiestrutura. O que significa dizer que o ritual é um
mecanismo utilizado pela sociedade para reforçar determinados valores, estruturas
e relações sociais e assim perpetuar a sua existência. Mas, ao mesmo tempo, carrega
em seu interior o momento da antiestrutura, que é o período liminar e a communitas,
que pode trazer novas posturas e organizações.

Esse aspecto dual e contraditório do ritual pode também ser encontrado no
período de preparação para o vestibular já que ao mesmo tempo permite a
internalização e legitimação de uma estrutura educacional excludente, ao valorizar
a concorrência e o individualismo, mas que também apresenta a potencialidade,
devido a ausência de regras e controles bem demarcados, uma nova postura de
autorregulação dos estudantes frente ao se processo de aprendizagem.

Pensando a Ambiguidade do Período Liminar

Para evidenciar os atributos de dualidade e contradição que o ritual do
vestibular apresenta é necessário voltarmos nossa atenção para a fase de liminaridade
(período no qual o alunos está no cursinho). Será estabelecida uma relação
comparativa entre as práticas observáveis no cursinho e suas regras e as regras que
regem costumeiramente as escolas oficiais.

Assim, é necessário primeiramente apresentar algumas reflexões sobre a
instituição escolar e suas práticas cotidianas e, a partir disso, problematizar em que
sentido foi possível perceber, através da pesquisa de campo, as proximidades e as
rupturas que o cursinho pré-vestibular apresenta em comparação com esta
instituição. Para realizar uma análise satisfatória da instituição escolar é relevante
ter claro qual é função que ela desempenha no interior de nossa sociedade.

A escola se apresenta como a instituição que tem como função primordial a
socialização do indivíduo. É através dela, que será transmitido determinado saberes
que ao longo do desenvolvimento do conhecimento humano se tornaram
socialmente valorizados. A finalidade dessa transmissão nada mais é do que “criar”
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um determinado tipo de indivíduo que seja adequado para a perpetuação de uma
determinada estrutura social. Isso implica dizer que:

A educação tem como finalidade promover mudanças desejáveis e estáveis
nos indivíduos; mudanças que favoreçam o desenvolvimento integral do
Homem e da sociedade. Ora, não havendo educação que não esteja imersa
na cultura e, particularmente, no momento histórico em que se situa, não se
podem conceber experiências pedagógicas e metodologias organizativas,
promotoras dessas modificações, de modo “desculturalizado”.
(CARVALHO, 2006, p. 3).

Assim, podemos perceber que existe uma estreita relação entre o modo
como se organiza a estrutura de ensino e a forma pela qual a sociedade se organiza.
Ou seja, essa instituição materializa em sua existência os valores, as ideologias e a
concepção de homem que a sociedade possui e defende. Justamente por isso é
importante ressaltar seu caráter histórico, político e social, pois ela varia de acordo
com o momento histórico, com as demandas sociais e a lutas políticas entre os
diferentes grupos que formam o meio social.

Ao voltarmos nossa atenção para o estudo dessa instituição, podemos
perceber como suas práticas cotidianas são regidas por uma cultura macro definida
através das políticas públicas educacionais, sua organização burocrática e por meio
dos parâmetros curriculares, que definem o que deve ou não ser ensinado. Com
isso ela se torna mais um mecanismo que permite a reprodução das relações sociais
já existentes, sejam elas quais forem. No caso da sociedade capitalista poderíamos
atentar para a função que a educação acaba desempenhando no processo de
reprodução das desigualdades sócio-econômicas que excluem uma parcela da
população do acesso a cidadania.

Um importante teórico que se preocupou em estudar os mecanismos de
reprodução das desigualdades expressos na estrutura de ensino foi Pierre Bourdieu
(1992), que defende como tais estruturas de ensino seriam o lócus de disseminação
e imposição dos valores e regras sociais das classes dominantes. Com isso, os
alunos pertencentes às classes populares não se sentiriam a vontade no ambiente
escolar, tendo um desempenho escolar inferior aos alunos oriundos das classes
dominantes. Assim, Bourdieu (2003) argumenta que mesmo que os alunos menos
favorecidos freqüentem a escola, isso não significaria o êxito em seu desempenho,
já que o conteúdo cobrado por meio dos exames e provas se refere a uma realidade
social bem distante da sua, o que dificulta bastante que ele tenha um bom resultado.

Esses mecanismos de reprodução das desigualdades sociais que estariam
presentes na escola podem ser expressos por meio das práticas cotidianas escolares,
ou seja, por meio da chamada cultura escolar. Por cultura escolar entende-se:
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Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto
de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e
um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos
e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas,
sociopolíticas ou simplesmente de socialização). Normas e práticas não
podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos agentes
que são chamados a obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos
pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores
primários e os demais professores. (JULIA, 2001apud FARIA FILHO,
GONÇALVES, PAULILO, 2004, p. 143).

Desse modo, a definição de cultura escolar aqui apresentada se refere às
atividades cotidianas dessa instituição ao longo do processo de elaboração do
conhecimento escolar e da construção da relação entre professores e alunos. Ela
se constitui como um processo constante de influência dos valores sociais nas
interações cotidianas dos diferentes personagens que formam o ambiente escolar
e das ações desses indivíduos nas suas práticas reais, que, muitas vezes, incorporam
ou reelaboram, de acordo com as necessidades do contexto no qual estão inseridos,
os valores e condutas que lhes são transmitidos. É importante chamar atenção
para fato de que a cultura escolar não representa um mero reflexo ou
correspondência exata dos valores sociais maiores, mas sim um processo constante
de reelaboração desses valores nas e através das práticas cotidianas dos personagens
do ambiente escolar, ou seja, existe certa autonomia em suas ações.

Assim, o objetivo dessa sessão é justamente apresentar em que sentido alguns
aspectos próprios da cultura escolar se aproximam ou se distanciam das práticas
desenvolvidas no cursinho, como instituição de educação não formal. Desse modo,
por meio das falas dos estudantes entrevistados durante a pesquisa de campo e das
observações do caderno de campo, será apresentado como os estudantes vivem e
percebem essas diferenças.

A escola em sua organização é marcada por inúmeras regras que a organizam
através de etapas de escolarização (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio) e que definem os conteúdos a serem ensinados em cada uma delas por
meio das disciplinas escolares. Cada disciplina é de responsabilidade de um
professor, cuja função é ensinar os conteúdos determinados por currículos nacionais
e estaduais e medir periodicamente o aproveitamento do aluno em relação a esse
conhecimento, por meio de trabalhos e provas.

Além dessas características, cada instituição de ensino possui um regimento
interno de funcionamento que estabelece regras básicas que devem ser seguidas
pelos alunos, como, por exemplo, um horário de entrada e saída do aluno na escola
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que deve ser seguido rigorosamente. Cabe ao aluno frequentar as aulas no horário
determinado, existindo uma carga horária mínima a ser cumprida em cada disciplina.
Essa frequência é controlada por meio da lista de presença feita por cada professor.

Essas são apenas algumas das características que colaboram para criar na
Escola um ambiente marcado pelas regras e punições. O professor, devido a sua
função bastante coercitiva, acaba se afastando dos alunos. Ele evita desenvolver
laços de proximidade ou afetividade já que talvez isso possa interferir na sua postura
de autoridade.

Tais práticas, próprias da escola, ajudam a constituir uma cultura escolar
baseada principalmente na coerção e na disciplina, que torna a experiência escolar
algo negativo para os estudantes entrevistados ao longo da pesquisa. Experiência
radicalmente diferente daquelas vivenciadas no cursinho.

No cursinho não é aquela coisa, porque na escola é assim tira o boné pra
assistir aula, não masca chiclete, não tá com vontade de assistir a aula tem
que ficar na sala, porque se não vai pra orientação vai chamar tua mãe, teu
pai ou a sua família. No cursinho não é assim, se eles não conseguiram fazer
você ter interesse naquilo, pode sair. Não tem chamada, você pode ir embora
então quem ta ali é porque ta gostando , quer aprender alguma coisa ou
porque quer passar no vestibular, mas eles tem a postura diferente, eles são
divertidos mesmo. [...] Palavrão não é uma coisa muito comum na escola. Se
um aluno fala palavrão na sala de aula, que cai entre nós é uma coisa comum
é normal, na escola isso é abominável. Você não pode fala palavrão porque
se não você vai pra orientação. Os professores são muito certinhos: não usa
boné, não masca chiclete, não fala palavrão, não fala coisa feia, não aumenta
seu tom de voz, não faz isso não faz aquilo... Eu acho que é essa imposição
de regras que faz a pessoa querer revoltar e falar não, não vou estudar só
vou tirar nota pra passar . (Estudante Rafaela, 20 anos, pretende prestar
Letras).

Desse modo é possível perceber que a visão apresentada pela aluna em
relação à escola está relacionada à negação da ação do aluno, que deve estar
subjugado pelas normas coercitivas que regulam e determinam como se devem
dar as relações sociais nesse ambiente. Ou seja, as figuras do aluno, do professor e
da direção estabelecem um determinado tipo de relação baseada na estrita
observância da autoridade, o que pode de certa forma provocar um distanciamento
entre esses indivíduos que compõem o ambiente escolar.

Quando pensamos na figura do cursinho, as diferenças no que se referem
às normas e regras se estabelecem de uma maneira particular. Embora ele seja uma
instituição de ensino que tem como finalidade específica a aprovação dos alunos
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no vestibular, ao observarmos mais atentamente é perceptível que ele se configura
como um espaço da “não norma”, ou mesmo da “antinorma” em comparação ao
que está estabelecido no ambiente escolar formal. Nele, não há boa parte das
regras e limitações comuns à escola: o aluno não possui um horário fixo para sair
ou para entrar na aula; ele também tem o direito de escolher quais disciplinas lhe
agradam mais ou que naquele momento está disposto a assistir. Além disso, não
existe um mecanismo que consiga medir o seu aproveitamento, como trabalhos e
provas periódicas.

Essa “ausência de regras” bem demarcadas é o que diferencia o cursinho da
escola oficial e permite que surjam tipos qualitativamente novos de relações sociais.
No cursinho, ao mesmo tempo em que, trazem resquícios da educação formal (o
cursinho é dividido em turmas, possui uma equipe pedagógica que busca manter a
“ordem” como em uma escola), produzem também algum tipo de inovação. Seja
na forma como os alunos se relacionam entre eles, na forma como o professor se
relaciona com os alunos ou no processo de construção do conhecimento. A seguir
será apresentando detalhadamente as diferenças que o período de transição do
cursinho, ou melhor, de liminaridade que é o cursinho possui em oposição à escola.

O professor, no ambiente escolar, é aquele responsável pela transmissão do
conhecimento de determinada disciplina, mas junto com essa função é agregada
outras relacionados ao “controle” do aluno. Controle da frequência em sala de
aula, do aproveitamento dos temas trabalhados (por meio dos trabalhos e provas)
e também controle do cumprimento ou não das normas gerais que regem a escola.
O professor representa uma figura de autoridade, muitas vezes punitiva, que
supervisiona o aluno. Essa função que irá regular a forma como alunos e professores
se relacionam no cotidiano escolar.

Agora, quando nos voltamos para a função do professor no cursinho,
percebemos como existem características que influenciam a forma como ele se
relaciona com o aluno. No cursinho, o professor é destituído das funções de
controle, avaliação e punição. Torna-se uma figura livre dessas obrigações e passa
a desempenhar o papel de instrutor dos alunos, não só no que se refere ao
conhecimento próprio de sua disciplina, mas também no que se refere ao processo
seletivo do vestibular: ele é quem dá dicas para seus alunos de como se preparar
física e psicologicamente para as provas.

Tal postura, separada da tradicional autoridade avaliativa do professor,
permite que potencialmente se estabeleça outra forma de afinidade entre alunos e
professores baseada na empatia e não mais na obrigação de dar e avaliar determinado
conteúdo, no caso de professor, ou de cumprir determinados pré-requisitos, no
caso dos alunos.

Os professores durante o ano confiam em você, querem o seu bem. Eu
queria passar muito por Deus, pela minha mãe pela minha família e em
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terceiro por essas pessoas que me ajudaram pra caramba. Principalmente o
professor de Biologia ele me chamava sempre de nega e dizia “Nega eu
quero ver você aqui ano que vem com a camiseta da UEL escrita Ed. Física
Bacharelado” e eu falei “Não professor, eu te prometo, eu te prometo”. Eu
não tive coragem de olhar pra cara dele, até hoje eu não tive coragem de ir
lá falar com ele. Eu vou lá, mas eu vou chorar de novo. E quando os
professores, sua família ou amigos chega e fala que quer o bem pra você
demonstra carinho, quando você encontra essa pessoa que quer o seu bem
e que esta do seu lado pra qualquer coisa e é só você confiar em você
mesmo. Você faz tudo por essa pessoa pra ver ela sorrindo porque você
sabe que ela tava certa, você conquistou isso pra ela que você mostrou que
você é capaz e eu queria mostrar pra essas pessoas. (Estudante Alice, 24,
pretende prestar Ed. Física Bacharelado).

Nesse trecho de entrevista, a estudante Alice está relatando a sua relação de
proximidade com os professores do cursinho, em especial um deles. Podemos
perceber por essa entrevista que a proximidade e preocupação que eles demonstram
pelos alunos, ajudam a criar uma relação de confiança e um compromisso entre
aluno e professor. Como se passar no vestibular fosse uma conquista oferecida
pelo aluno àquele que o ajudou nesse período de preparação, não conseguir seria
decepcioná-lo e isso traz um desconforto ao estudante. Existe um coleguismo,
difícil de ser alcançado na escola, devido às regras bem demarcadas que definem
as fronteiras entre os territórios de professor e aluno.

As relações construídas entre professores e alunos no interior desse período
liminar são bem especificas e singulares, elas são possíveis apenas nessa instituição,
o cursinho, onde existe uma maior maleabilidade das regras e uma proximidade de
faixa etária entre professores e alunos, já que a maior parte dos estudantes são
maiores de 18 anos e teoricamente estão mais próximos do mundo adulto.

Essas particularidades presentes nas relações construídas no interior do
cursinho não se manifestam apenas na relação professor e aluno, elas estão presentes
também na forma como se dá o processo de aprendizagem e de construção do
conhecimento. É essencial termos claro de que ele só se torna efetivo se houver
condições básicas para tal e um das condições mais elementares para isso é uma
postura disciplinada do estudante, ou seja, é essencial que a disciplina oriente o
comportamento estudantil.

No caso aqui apresentado, a disciplina se refere como argumentam Sheviakov
e Redl, citados por Haydth (2006), ao comportamento no sentido de organizar
nossos impulsos para a obtenção de um objetivo. Neste caso, disciplina seria o
aluno organizar seus impulsos com o intuito de aprender, ou seja, a disciplina seria
algo essencial para o processo educativo, pois sem ela não existiria as condições
necessárias para a aprendizagem.
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Ao nos remetermos ao ambiente escolar, percebermos como essa condição
básica e essencial se manifesta. Nela é possível perceber que essa postura disciplinada
traz como elemento principal de estímulo, o temor em relação às avaliações e
reprovações. Desse modo, para que seu temor não se realize os alunos são levados
a estudar, mas é uma dedicação incompleta já que o que o move não é um real
interesse pela matéria ou uma postura pessoal, pelo contrário, o catalisador da sua
dedicação, em nossa estrutura de ensino, é o temor das práticas burocráticas de
avaliação e da medição de resultados6. Desse modo, a postura do aluno, durante o
processo de aprendizagem, é baseada, muitas vezes, em um conjunto de normas e
regras (comportamentais ou burocráticas) baseado na heterodisciplina (HAYDTH,
2006), ou seja, que é definido por um poder exterior à vontade do aluno. Muitas
vezes, tal poder se manifesta de uma maneira coercitiva, representando uma
verdadeira obrigação sem margem para a escolha individual, ou o aluno se enquadra
ou receberá as devidas punições.

No ambiente do cursinho pré-vestibular, por conta da ausência desses
mecanismos efetivos de controle, medição de resultados e punição, existe o
desenvolvimento de uma postura diferenciada por parte do aluno no processo de
aprendizagem. Tal postura fica evidente no do trecho a seguir:

Na escola ninguém tava muito a fim de estudar, por que lá é tipo uma
obrigação que ninguém gosta muito. Aqui não, você estuda porque quer, é
a sua própria vontade, ninguém fica te obrigando, se tá com vontade de sair
pra fora da sala você sai, ninguém te impede disso. (Estudante Maisa, 18
anos, pretende prestar Engenharia).

Nesse relato sobre a motivação de estudar, é possível perceber que enquanto
que na escola o estudo é visto como uma obrigação e por causa disso como algo
negativo e desagradável, no cursinho, estudar é movido por uma vontade pessoal,
um comprometimento com você mesmo, independente da figura do professor ou
da coordenação do cursinho. Por conta disso, o aluno tem total liberdade em decidir
como será organizada sua rotina de estudo e o que ele irá eleger como disciplinas
ou temas indispensáveis.

 A vontade e a liberdade de fazer escolhas, permite que o aluno tenha uma
visão própria sobre como será conduzida a aprendizagem. É o aluno e sua dedicação
que irá definir o sucesso ou o fracasso do tempo em que permaneceu no cursinho,
assim sua postura é baseada em uma autodisciplina que Haydth (2006) relata como
a sua visão do processo de aquisição de conhecimento e a sua prática cotidiana
que são respeitadas.

6 Claro que isso não pode ser generalizado. Esta é uma visão colhida na nossa pesquisa de
campo, com os alunos entrevistados sobre sua postura durante o período escolar.
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Considerações Finais

Mesmo que esse período de preparação para o vestibular traga em si as
potencialidades do surgimento de novas posturas de professores e alunos não
podemos esquecer de discutir o tipo de saber que a nossa sociedade está
transmitindo aos membros que participam desse ritual. Pois, como coloca Clastres
(1982, p. 81-82), citado por Jeolás e Tommasino (2000), o ritual de passagem:

Tem por missão comunicar aos jovens um saber sobre a sua sociedade que
se prepara para acolhê-los. Isso não é tudo. Este saber, adquirido pela via
iniciativa, não é, na verdade, um saber sobre a sociedade e, portanto, saber
exterior a ela. Ele é necessariamente o saber da própria sociedade, saber que
lhe é imanente e que, como tal, constitui a própria substancia da sociedade,
seu eu substancial aquilo que ela é nela mesma. (CLASTRES apud JEOLÁS;
TOMMASINO, 2000, p. 31).

Ao pensarmos o saber de nossa sociedade que é transmitido através do
ritual vestibular, podemos dizer que na sua essência ele não deixa de ser um ritual
de conservação das desigualdades sociais, já que se trata e um processo seletivo
que dá acesso a uma pequena parcela da população ao ensino superior. Trata-se,
portanto, de um ritual de passagem de longa duração, quase um ano inteiro, para
ao seu final, tanto para os que conseguiram como para os que não conseguiram
sucesso. O que ficará marcado em cada um dos estudantes é a clareza de que a
nossa sociedade é baseada em uma estrutura competitiva e excludente.

Assim, se nas sociedades indígenas os rituais normalmente estão relacionados
à valorização da coletividade e da igualdade, em nossa sociedade, através de uma
maratona de provas e uma rotina extenuante de dedicação, desgastes físicos e
psicológicos, estamos valorizando nossos valores primordiais que seriam a
competitividade e o individualismo, humanizando e formando nossos jovens a
nossa maneira. Afinal, apenas o mais “bem preparado” irá conseguir a vaga esperada,
todos os outros, serão reprovados.
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ESCOLA E SUAS FUNÇÕES:
EDUCAR PARA O TRABALHO OU

PARA O CIDADÃO CRÍTICO?

Marieni Luiza Bramé1

Adriana Cristina Borges2

Introdução

A escola é (praticamente) inevitável. Todos de uma forma ou de outra
passam por esse ambiente, salvo em alguns casos específicos em que isso não
ocorre.  Ela é um espaço de socialização e aprendizado, e aos jovens é posta
como necessária para o aperfeiçoamento de sua formação, disciplinarização e
inserção para com o ser social. Suas funções gerais remetem-se, sobretudo a isso,
mas diante dessas funções emergem outras questões, como a formação mínima
para o mercado de trabalho e valores em si que a família delega ao corpo escolar,
ou seja, direitos e deveres para a construção da cidadania.

Diante do questionamento sobre o papel da escola, propomos analisar
como são repassadas aos jovens essas funções, como se resumiria o papel dela na
formação pessoal e profissional, e por fim, qual função de “maior” importância
para os jovens que o ambiente escolar os repassa.

Partimos das funções gerais que a escola tem como a de formação para a
força de trabalho, e a formação para a cidadania e política dos educandos. Porém,
procura-se evidenciar o caráter ideológico posto a ela como formadora da força
de trabalho. Ainda que várias discussões apontem para que a educação atue como
um dos fatores de diferenciação salarial e de obtenção de um melhor posto de
trabalho, o que se tem, em muitos casos, é o inverso. Existem muitos profissionais
com um nível de qualificação relativamente alto não inseridos em sua área de
formação, realocados em outros postos de trabalho que não exigem domínio do
arsenal teórico dado pela educação. Dessa maneira, apontar a escola como sendo
um dos instrumentos imprescindíveis para uma melhor posição no mercado de
trabalho seria impreciso, visto que o capital e o próprio mercado estão em constante
mudança.

1 Especialista em Ensino de Sociologia, professora de Sociologia da Rede Pública de Educação
e professora universitária, mestranda em Ciências Sociais pela UEL. Contato:
drica_cristina82@yahoo.com.br.
2 Especialista em Ensino de Sociologia, professora de Sociologia da Rede Pública de Educação.
Contato:  mari.brame@hotmail.com.
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Existem inúmeras discussões sobre qual seria o papel da escola sobre os
indivíduos. Entre estes papéis destacaremos os que remetem a formação para a
mão de obra para a força de trabalho e a formação para a cidadania, que são
sempre postos como elementos de primeira importância quando se trata dos
papeis da escola.

A escola, estando inserida no modo de produção capitalista segue os moldes
ditados por este modo de produção. Depositar para escola a tarefa de preparação
constante para o mercado de trabalho como sinônimo de estabilidade profissional
é ideológica e também comporta problemas. Com todos os avanços que o
capitalismo promove como alavanca no processo de acumulação do capital, as
tecnologias são sempre mudadas e readequadas.

Quando nos referimos à qualificação para o mercado de trabalho logo
temos em mente como ela seria dada ao trabalhador, e a escola seria uma das
instituições que faz essa preparação desde a infância até a vida adulta. A escola é
usada pelo capital na formação da mão de obra do trabalhador pela socialização
inicial feita já nos primeiros anos da infância, desde o livro de chamada, disposição
das carteiras, a obediência ao professor e etc. Fazem uma prévia do ambiente que
o trabalhador encontrará. Comparando, salários as notas, verifica-se que eles
revelam-se próximos, sendo as recompensas pelo desempenho de cada atividade.

Instituições Sociais e Instituição Escolar

As instituições sociais são amplamente discutidas nas Ciências Sociais e
servem de base para a discussão a ser feita sobre o papel da escola sobre os
indivíduos e de sua função sobre os mesmos. Sendo elas um conjunto de regras
de conduta e procedimentos padronizados, determinadas e aceitas pela sociedade,
existindo em todas estas, desde grupos tribais a sociedades modernas. Cumprem
o dever de regulação das ações dos indivíduos. Ao se tratar sobre a escola nos
remetemos a este conceito de instituição social e utilizamos a definição de Berger e
Berger (1984, p. 197):

As instituições sociais são experimentadas como algo dotado de realidade
exterior [...] alguma coisa situada fora do individuo, alguma coisa que de
certa maneira bastante ‘árdua’ [...] difere da realidade formada de
pensamentos, sentimentos e fantasias do individuo, isto é, as instituições são
experimentadas como possuidoras de objetividade.

Desta forma, a educação se apresenta como uma das instituições sociais
para a transmissão de saberes e conhecimentos de uma determinada sociedade.
Juntamente com a família que é a instituição primária de cada individuo, ela regula
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as ações dos homens. São dotadas de uma força coercitiva, mas estão em constante
movimento e são transformadas para atender as demandas das necessidades das
relações sociais existentes (BERGER; BERGER, 1984, p.197). Estando inserida
em todas as esferas da sociedade.

Outro ponto que destacamos na analise de Berger e Berger (1984), é quanto
à socialização feita pelas instituições sociais, no caso do presente estudo,
especificamente da instituição escolar, em que citamos:

A socialização é a imposição de padrões sociais á conduta individual que
chegam mesmo a interferir nos processos fisiológicos do organismo sem
perder de vista que os padrões impostos durante o processo de socialização
são altamente relativos. Eles dependem não apenas das características
individuais dos adultos que cuidam da criança, mas também dos vários
grupamentos a que pertencem esses adultos [...]. O caráter absoluto com
que os padrões sociais atingem a criança resulta de dois fatos bastante simples:
o grande poder que os adultos exercem numa situação como aquela
encontrada a criança e a ignorância desta sobre a existência de padrões
alternativos. (BERGER; BERGER, 1984, p. 205-206).

Ainda sobre as instituições e os mecanismos fundamentais da socialização:

Consiste num processo de interação e identificação com os outros. Um
passo decisivo é dado no momento em que a criança aprende a tomar as
atitudes do outro. Isso significa que a criança não só aprende a reconhecer
certa atitude em outra pessoa e a compreender seu sentido; mas também
aprende a tomá-la ela [...] mesma a criança aprende a desempenhar o papel
do outro. (BERGER; BERGER, 1984, p. 206-207).

Esta socialização primária que é dada pela família às outras instituições faz
com que o homem se adapte à dinâmica da sociedade. A escola cumpre um papel
primordial nesse sentido, é através dela que a criança se prepara para a vida adulta.
Gimeno Sacristán (2005) aponta que a categoria aluno é uma construção social.
Afirma que construímos os sujeitos que participam nos diversos cenários em que
nossas vidas transcorrem por meio da educação.

Para a parte inicial do estudo usaremos a discussão de Gimeno Sacristán
(2005), que faz uma retomada sobre o processo da formação da categoria aluno e
de como ela foi sendo construída, discutindo também as funções da instituição
escolar.

A categoria aluno, como aponta Gimeno Sacristán (2005) é advinda de
uma materialidade e contexto específico em que se emerge de uma materialidade
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em desenvolvimento, está situada com o declínio da sociedade feudal e o advento
da sociabilidade burguesa.

A instituição escolar é apontada para Gimeno Sacristán (2005), como sendo
“uma das formas modernas fundamentais de exercício do poder sobre os menores”
e por intermédio desse poder é que os menores aprendem habilidades, hábitos,
conhecimentos, valores e comportamentos a um determinado ritmo (GIMENO
SACRISTÁN, 2005, p. 125). O que entendemos é que hoje o aluno é a condição
de um menor, que surge na medida em que a família se livra de certas funções,
deixando-as a cargo de outras figuras especializadas (corpo escolar). A criança
aprende a viver em sociedade com as normas e regras que vai pouco a pouco
adquirindo, e assim vai se socializando com elas.

Retomando a discussão de Gimeno Sacristán (2005) em relação a como a
categoria aluno foi sendo construída, o autor aponta que esta é construída
historicamente por um contexto determinado, é uma construção social. Pais,
professores, cuidadores, legisladores e etc, têm o poder de organizar a vida dos
não adultos, controlando por normas e regras de conduta, leis e autoridade sobre
o outro. A criança é diferente do adulto, e por isso deve ocupar lugar distinto no
meio social.

A instituição escolar é um espaço socializador por excelência. Cria elementos
nos quais a criança usará no mundo adulto. Isto é dado através de um código
disciplinar rígido e sistemático que a escola desenvolve.

Nesse sentido emerge-se também a ideia de consenso e controle que são
oriundos primeiramente da escola como sendo fruto da interiorização que faz
sobre os sujeitos, ou seja, incutindo neles o respeito pelas normas e leis pela
interiorização, substituindo a imposição pelo autocontrole. Assim, pela própria
dinâmica do ambiente escolar e pela demanda em que o controle social é posto as
instituições sociais, a construção do consenso passa a ser gerida de uma maneira
em que não se torne tão latente e seja mais bem aceita pelos sujeitos. A instituição
escolar passa a ser usada para a manutenção e a construção da ordem social.

As imposições feitas pelas instituições sociais, e no caso do estudo
especificamente o da instituição escolar, agem com uma imposição dos dominantes
(professores, pais e o corpo escolar em si) aos dominados, no caso as crianças
(alunos), em que se faz uso dos conceitos de campo e de violência simbólica de
Pierre Bourdieu (1990). Existe uma imposição simbólica, pois há uma distinção
entre cada um desses elementos e uma hierarquização posta na dinâmica em que
se faz entre o alunado e as demais estruturas que o cercam.

Émile Durkheim (1978) um dos clássicos da sociologia da educação é
acrescentado neste estudo para reafirmar a discussão sobre a escola e sua função
socializadora e disciplinarizadora. A educação se articularia com a necessidade
especificada da sociedade em que vigorava. Nota-se então, a importância de
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ressaltar que o método de análise e das estruturas de cada sociedade para Durkheim
(1978) não possui um modelo fechado e especifico. Cada sociedade em momentos
distintos tem seu próprio sistema educacional, adequada a um sistema de educação
próprio que sempre se impôs aos indivíduos.

Durkheim (1978) aponta que a educação tem caráter uno e múltiplo. Uno,
pois daria uma base comum ao grupo. Ideias como as leis, direito sociedade,
indivíduo, progresso, ciência, nacionalismo e etc, são transmitidas pela educação
moral. Já seu caráter múltiplo se refere a estar constantemente diversificando-se
de acordo com a especificidade de cada sociedade, criando a própria diversidade
que gere seu funcionamento.

Assim, a própria função da educação seria a manutenção da ordem da
sociedade. Sendo uma “socialização metódica das novas gerações”, preparando
as crianças para adquirirem as condições essenciais da sua existência. Para Durkheim
(1978), cada nova geração ou individuo é uma tabula rasa que vai sendo moldada
por cada sociedade.

É através da educação que o homem constrói a moral (domínio das paixões
e sacrifício individual em prol do bem coletivo), e se distancia dos instintos
animalescos, possibilitando o desenvolvimento cientifico intelectual e a própria
evolução histórica por ele pensada em si. A educação transforma as características
vagas e genéricas dos indivíduos em papeis desenhados pela sociedade e por ela
moldados.

Trabalho e Escola

O sistema educacional público brasileiro na atualidade, mostra sinais de
situações típicas do sistema capitalista. O Estado estabelece uma finalidade para a
educação, esta finalidade está vinculada aos interesses dos grupos que estão no
poder. Com o desenvolvimento do neoliberalismo3, um dos objetivos para a
educação no nível médio passa a ser formar os jovens e os adolescentes, “futuros”
cidadãos, para a reestruturação produtiva e a adaptação a esta nova lógica flexível
de organização do trabalho (BORGES, 2009).

Formar o aluno para o mercado de trabalho parece hoje uma situação
contraditória, já que o sistema econômico brasileiro oferta poucas vagas de
emprego estáveis para acolher estes jovens e adolescentes que se formam no
Ensino Médio. Restam aos filhos da classe trabalhadora, como mostra o livro

3 Forma de organização do Estado também conhecido como Estado Mínimo. Ganhou força
com o consenso de Washington em 1989, e é caracterizado pelo livre comércio, isto é, pela
retirada do Estado em relação à economia (FERREIRA, 2000).
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“Cuidado, Escola!” (FREIRE, 1988), subempregos, contratos temporários, de
curtos períodos e desemprego (BORGES, 2009).

João dos Reis Silva Júnior (2002), no artigo “Mudanças estruturais no
capitalismo e a política educacional do governo FHC: o caso do ensino médio”
discute as reformas educacionais brasileiras para o Ensino Médio. Desta forma,
Silva Junior (2002) põe em debate a formação para o mercado de trabalho que é
abordada pelo Relatório para a UNESCO, da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI. A reflexão desse documento, tão utilizado nos PPP
(Projetos Políticos Pedagógicos) das escolas da rede estadual de Londrina, ajuda a
pensar alguns nuances que envolvem a relação entre trabalho e Ensino Médio
(BORGES, 2009).

O Relatório para a UNESCO, da Comissão Internacional sobre Educação
para o século XXI, confeccionado por uma equipe de professores e pesquisadores
liderada por Jaques Delors, nas palavras de Silva Junior (2002), tem como seus
princípios o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e
o aprender a ser. O objetivo deste tipo de educação seria partir da realidade social
como algo dado e mostrar para os jovens do Ensino Médio as “melhores crenças”
para alcançar o sucesso. Estas parecem ser premissas e resquícios do ensino tecnicista,
que tendem agora a exigir dos alunos que acompanhem as transformações e as
características da sociedade capitalista, a fim de adaptarem a elas (BORGES, 2009).

Analisando o contexto dessas relações e das funções da educação e como
ela se dá no cotidiano, busca-se ter essa constatação sob um modo critico que
remetem as questões sobre a escola.

O trabalho é o elemento mediador primeiro no processo de construção da
sociabilidade, seja pela necessidade de buscar a satisfação das condições básicas e
insuprimíveis para a sobrevivência, como também enquanto elemento de
transformação da natureza e obtenção de avanço para a própria vida, a partir do
conhecimento e das conquistas feitas pela transformação em seu meio.

Vemos, pois, que o trabalho não deve ser visto de forma aligeirada e sem
reflexão. Daí decorre todas as especificidades de seu entorno, ou seja, deve-se
buscar como ele é dado ou orientado na sociedade capitalista.

Quando nos referimos à qualificação para o mercado de trabalho logo
temos em mente como ela seria dada ao trabalhador, e a escola seria uma das
instituições que faz essa preparação desde a infância até a vida adulta. A escola é
usada pelo capital na formação da mão de obra do trabalhador pela socialização
inicial feita já nos primeiros anos da infância, desde o livro de chamada, disposição
das carteiras, a obediência ao professor e etc. Fazem uma prévia do ambiente que
o trabalhador encontrará. Comparando, salários e notas são equivalentes, sendo
estas as recompensas pelo desempenho de cada atividade.
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A escola e suas funções remetem á reprodução da força de trabalho a
partir da socialização que nela é feita. A socialização da criança pela escola atende
a exigência do modo de produção vigente.

Mesmo que a educação nos dias atuais não esteja sendo mais uma garantia
de emprego, seguramente ela ainda é um elemento diferenciador no mercado de
trabalho. Nesse sentido mostra-se seu duplo papel. De um lado a escola apresenta
elementos para a formação intelectual e, de outro, opera também no sentido de
viabilizar a reprodução da força de trabalho, colocando para a educação um
sentido prático no que se refere a aderir às demandas do capital.

Sobre a educação e como ela é posta com proximidade a dinâmica do
mundo do trabalho usa-se no texto de Tratemberg (2004). Para o autor, a escola
é regida por normas burocráticas e disciplina rígida. Estando codificadas por
mecanismos específicos para a manutenção da ordem. A escola não leva em conta
os trabalhadores, ela busca critérios formais. O corpo escolar imerso na burocracia,
não inova os métodos e formas de aprendizagem. Não são pensadas coisas novas
e nem são buscadas novas demandas.

A escola não é neutra, está inserida em um determinado contexto e reflete
em seu funcionamento uma visão de mundo especifica, no caso a capitalista/
burguesa. Este funcionamento é preso a regras burocráticas. Parafraseando Louis
Althusser (apud MARQUES, 2009), a escola é um aparelho ideológico do Estado,
pois veicula visões de mundo, e ao mesmo tempo em que veicula a ideologia
burguesa não atende só a demanda de uma classe em especifico, pois não existem
só burgueses. Educa os filhos da burguesia e do proletariado também, mas o
funcionamento é arbitrário com referencia as ideias que veicula. A escola e as
demais instituições sociais fazem parte de um conjunto de organizações complexas
com caráter burguês em suas ações. Mas mesmo com esse viés acentuado abre
espaço para outras camadas, como a educação de burgueses e trabalhadores.

A escola está ligada também a normas de qualificação, que nem sempre é
utilizada ou adequada as demandas dos trabalhadores e do mercado. O conteúdo
formal em que a escola é posta não é modificado. A burocracia escolar resolve
problemas por respostas e critérios formais que não buscam a resolução ou tentativa
de resolver os problemas reais. Não fomenta a separação entre a teoria e a prática
cotidiana. Fica dessa maneira presa a formalismos burocráticos.

Em seu funcionamento a instituição escolar reforça elementos burgueses:
como os de competição e de individualismo, que são emanados pela própria
competição imposta pela dinâmica capitalista e estruturação dos currículos, e
também de preceitos que são defendidos, como regras e normas de convivência
únicas.
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Escola e a Formação para a Cidadania

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996) da educação nacional,
aprovada em 1996, aparece adotando estes preceitos do liberalismo como seus
objetivos. É assim, que o ensino público brasileiro tem como finalidade formar
os jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, também para a participação
na cidadania. Em relação a essas duas funções postas na LDB (BRASIL, 1996),
questionamos se ambas são realmente aplicadas nas escolas, e como se desenvolve
este processo.

Devido às inúmeras falhas entre as sucessões governamentais, vê-se que a
educação teria vários elementos a serem revistos, tanto nas estruturas dos currículos,
matérias e materiais didáticos, quanto a outros elementos que incidem na formação
dos alunos.

Podemos partir de que no Brasil quase todos têm direito ao acesso a
educação. Isto porque algumas populações, seja por sua posição geográfica ou
condição econômica, são privadas deste acesso. O Estado constrói escolas na
periferia das cidades para o melhor acesso e garantia ao ensino. Porém, há uma
preocupação: não é somente a presença de escolas em suas formas materiais que
vão resolver o problema educacional.

O problema não está somente na falta de acesso. Há também carência em
relação aos conteúdos disciplinares, a falta de aperfeiçoamento do corpo docente,
maior incentivo, instrumentos de trabalhos dinâmicos e adequados para o
dinamismo do cotidiano, que em síntese seria repassado pela escola aos alunos.

A educação não pode ser algo que simplesmente coloca alguns conteúdos
que devem ser transmitidos de forma sistêmica e mecânica. Faz-se necessário
rever se a educação está sendo realmente democrática ou simplesmente uma
transferência de valores ideológicos que produz indivíduos apáticos e sem
conhecimento.

É este modelo de análise que respalda os tipos de comportamento em
relação à abordagem que devem ser seguidas para que o jovem seja formado e
preparado para assumir o seu papel na sociedade. Porém, nesta relação o principal
interessado, e também alvo dos programas e estudos, não tem seus interesses e
dificuldades levados em consideração. Sendo assim, estes jovens são desqualificados
no que diz respeito a sua atuação como sujeitos sociais e políticos.

Assim cabe-nos pensar quem são estes jovens dos quais estamos nos
referindo deste o início deste trabalho? Dentre as várias pesquisas que estão sendo
direcionadas ao estudo da juventude, destacamos na perspectiva de Helena Wendel
Abramo (1997), no artigo “Considerações sobre a tematização social da juventude
no Brasil”, algumas problemáticas a serem pensadas (BORGES, 2009).
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Abramo (1997) comenta que muitos estudos acadêmicos têm sido
direcionados para os tipos de sistemas e instituições presentes nas vidas dos jovens,
e não para com os próprios jovens e suas experiências.  Também salienta que os
responsáveis pela formulação de políticas públicas do Brasil, só têm voltado seus
olhos para os jovens recentemente, com a criação de programas que visam à
capacitação para o mercado de trabalho, e mais recentemente para projetos voltados
para a formação integral dos jovens, visando com isso uma formação para a
cidadania. Mesmo assim, a maioria destes programas desenvolvidos tem
permanecido com uma visão imediatista da realidade social destes jovens
(BORGES, 2009).

Para Abramo (1997), por outro lado, alguns estudiosos têm levantado
questões em relação aos jovens, abrangendo somente a falta de participação destes
na política, não levando em consideração as questões políticas que lhes dizem
respeito, desconsiderando as contribuições que eles possam dar para transformar
a realidade. Este tipo de visão está presente nas análises das ações dos jovens,
sempre consideradas como transgressoras e violentas:

É curioso notar que, apesar da juventude estudantil ter tido, durante todo o
período dito ‘de modernização’ do país (dos nos 30 aos 70), destacada
presença em prol dos processos de democratização e combate às estruturas
conservadoras, houve sempre certa r0essalva com relação à eficácia de suas
ações: para os setores conservadores, a suspeita de baderna e de radicalismo
transgressor; para alguns setores de esquerda, a suspeita de alienação ou de
radicalidade pequeno-burguesa inconseqüente. No entanto, a partir dos anos
80, o enfraquecimento desses atores estudantis levou a fazer notar, e lamentar,
o desaparecimento da juventude da cena política, erigindo aquelas formas
de atuação antes suspeitas a modelos ideais de atuação, frente aos quais
todas as outras manifestações juvenis aparecem como desqualificadas para
a política. Mesmo assim, sua participação nas movimentações de rua pelo
impeachment de Collor, em 1992, foram largamente desqualificadas por
serem ‘espontaneistas’, ‘espetaculares’, com mais dimensão de ‘festa’ do
que ‘efetiva’ politização. (ABRAMO, 1997, p. 27).

Tentando pinçar das contribuições de Abramo (1997), apenas a questão da
formação para a cidadania, afirmamos que as abordagens em relação aos jovens
e a cidadania tem se realizado apenas tendo em vista os problemas em que estes
jovens estão envolvidos, como prostituição, drogas, etc. A problemática levantada
pela autora se faz em decorrência de não se levar em consideração os temas e as
dificuldades levantadas pelos próprios jovens, que não participam diretamente na
definição e na invenção de direitos (BORGES, 2009).
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A autora nos permite pensar que alguns estudos sobre a juventude no Brasil
estão sendo desenvolvidos com uma visão voltada para o senso comum, sem
levar em consideração a participação destes no processo social. Abramo (1997)
diz que a Sociologia funcionalista analisa a juventude como um momento de
transição correspondente à socialização, isto é, quando o indivíduo é preparado
para se tornar um membro da sociedade, aptos a desempenhar papéis em
decorrência da interiorização de valores, normas e comportamentos.  Neste sentido,
o foco se dá pela manutenção da coesão moral, situação em que o jovem tem que
ser bem preparado para se integrar à sociedade (BORGES, 2009).

Se questionados em sua maioria os alunos apontam que vão para a escola
buscando como fim “ser alguém na vida”. Isso comporta inúmeros elementos a
serem discutidos, mas diante a complexidade e do pouco espaço essa discussão
ficará para outro momento.

Sugestões Didáticas para o Tema Funções da Escola: formação para o
trabalho ou para a cidadania?

O tema deste estudo surgiu das inquietações e leituras sobre o papel da
escola. Discutir como os alunos o porquê da presença e a motivação de cada um
em sala de aula torna-se um exercício interessante, surgem varias respostas em
consonância, e outras que muitas vezes não se espera ouvir.

Essas respostas puderam ser ouvidas na III Jornada de Humanidades do
Colégio Estadual José Aloísio de Aragão, nos dias 2 e 3 de maio de 2011. Situação
em que esta temática foi abordada em forma de oficina em uma sala com cerca
de 30 pessoas, contando com alunos de todas as series do Ensino Médio, e também
com a presença de estagiarias de pedagogia e alguns professores.

Como materiais didáticos para o tema foram usados, textos clássicos de
sociologia, livros didáticos do Ensino Médio e alguns recursos áudios visuais.
Foram discutidas as funções da escola com os textos de Gimeno Sacristán (2005),
Durkheim (1978) e Tratemberg (2004). Já Pierre Bourdieu (1990) foi trabalhado
com o conceito de violência simbólica e habitus.

Foi utilizado um vídeo sobre a escola intitulado “A escola serve para quê?”,
produzido pela ERDFilmes (2007), com o propósito de fazer um debate, situação
em que foram  elencadas pelos alunos questões como os investimentos e a estrutura
da educação.

Também foram analisadas charges sobre a educação, onde os alunos citaram
o papel da escola a partir da critica feita sobre estas imagens. O debate foi suscitado
para que pudessem ser entendidas as motivações dos alunos para com a escola e
de como eles vêem a função a qual ela é demandada.
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Foi discutido também o caráter ideológico da escola e da profissionalização
com o texto de Tratemberg (2004), e o próprio diálogo das experiências dos
alunos e sua visão em relação a interação da qualificação e do mercado de trabalho
em si.

Na sala em que este tema foi proposto houve grande participação dos
alunos, pois a maioria já estava inserido no mercado e trabalho, e conseguiam
visualizar como a qualificação e a escolarização incide na busca de emprego, e
como o trabalho permeia nossa vida. Os comentários mais expostos por eles
foram o de que a escola serviria para formar o cidadão. Mesmo com todas as
falências em que a educação brasileira se encontra, esta foi uma resposta quase
unânime da sala.

Foram expostos alguns parágrafos da LDB (BRASIL, 1996), com a
finalidade de discutir como ela é posta, e é realmente aplicada. Existem várias
maneiras de iniciar uma discussão sobre esta temática. Desde um debate sobre o
que os alunos pensam sobre o assunto, até a exposição do conteúdo e debate
teórico. Os recursos como charges e vídeos são de grande apoio, pois com a
rapidez das informações em que os jovens estão acostumados, estes instrumentos
acabam se tornando úteis para uma discussão mais dinâmica do tema.

Considerações Finais

A partir da discussão do tema vê-se que é importante verificar a visão dos
alunos quando a questão é a vivência dentro da escola, já que são vários anos
demandados a ela. Para muitos, a rotina escolar pode parecer enfadonha e
monótona, sem muito que acrescentar.

Para estes alunos, é necessária somente a participação nos anos em que os
pais ainda gerem os seus assuntos. Mas mesmo que a primeira vista não seja
questionada, esta frequência à escola tem um histórico bastante complexo e de
inúmeras rupturas, e o debate sobre este tema em sala de aula, traz a possibilidade
de se criar um ambiente em que estes alunos possam discutir e entender os meandros
deste ensino em que estão inseridos.

Desta forma, a abordagem desta temática pode ser feita de tal modo que
estes jovens passem a ter uma postura diferente em relação aos seus estudos,
entendo a sua participação neste processo como um sujeito que pode modificar a
sua história.

Muitas vezes ao se dirigir para a escola, os alunos não percebem muito
bem qual a motivação, sentido e função da educação. Nestes espaços onde o
aluno pode analisar como as instituições sociais permeiam a vida cotidiana e de
como ela incide nas nossas ações, pode-se verificar e questionar o papel da escola.

Atualmente é evocado que a escola deve servir a mão de obra para o
mercado de trabalho como garantia para a manutenção do emprego. Finalidade
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esta que é reforçada por alguns documentos, a exemplo o Relatório da UNESCO
feito sob a orientação de Jaques Delors, que se apresenta como resquício do
ensino tecnicista, tendo como premissa ensinar os alunos a alcançar o “sucesso”
no mercado de trabalho.

Não é o que se vê hoje, muitos postos de trabalhos não exigem toda a
qualificação exigida e outros não encontram profissionais por estes não estarem
adequados ao que o mercado exige.

É preciso pensar em uma proposta de ensino que permita uma mudança
na forma como os conteúdos vem sendo trabalhados em sala de aula. Precisamos
repensar como fazemos a transmissão de conhecimento, como entendemos o
processo de transposição didática dos saberes apreendidos nas Ciências Sociais
para os jovens e adolescentes do Ensino Médio. Porém, conforme Mario Bispo
dos Santos (2009), uma das dificuldades de alcançar este fim é que o currículo do
Ensino Médio é pautado nas mudanças do neoliberalismo, o que acaba por
formular uma educação centrada na competitividade. Nas palavras do autor “a
reforma do Ensino Médio, bem como, a reforma da Educação Profissional estão
postas como mecanismos de inserção competitiva do país na nova ordem sócio-
econômica mundial fundada numa forma de produzir e distribuir conhecimento”
(SANTOS, 2009, p. 7).

O que questionamos é que a escola não deve ser depositária de uma educação
mecânica e enviesada só levando em conta um ou outro aspecto, seja ela para a
formação cidadã ou para o mercado de trabalho. É necessária uma melhor
estruturação na educação para que ao menos uma dessas duas funções que a ela é
posta seja realmente contemplada. O que se vê em sala de aula pelas próprias
constatações cotidianas, é um certo descontentamento e descrença com relação a
escola e seu papel. Isso é importante verificar, pois como posto anteriormente, a
escola é um espaço de socialização, mesmo que esta esteja ligada a uma visão de
mundo.
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PÓS-MODERNIDADE
NO ENSINO MÉDIO:

UMA ABORDAGEM POSSÍVEL

Mariana Ruiz Bertucci1
Talita do Lago Anunciação2

Introdução

A escolha dos pressupostos para o desenvolvimento desse trabalho não se
deu ao acaso. Durante o ano de 2010 fomos estagiárias em uma turma do 2º ano
do Ensino Médio no Colégio Aplicação em Londrina e nesse período tivemos a
oportunidade de ministrar algumas aulas. Nesse ano também desenvolvemos na
Universidade Estadual de Londrina nossas respectivas monografia para conclusão
do curso de Ciências Sociais. Dessa forma, durante o amadurecimento desses
dois projetos, buscamos encontrar caminhos que nos permitissem levar o
conhecimento produzido na universidade para dentro da sala de aula.

[...] Estágios supervisionados são uma parte importante da relação trabalho-
escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa medida, o elo de
articulação orgânica com a própria realidade. Na colocação escola-trabalho,
pode-se perceber a importância do estágio supervisionado como elemento
capaz de desencadear a relação entre pólos de uma mesma realidade e
preparar mais convenientemente o aluno estagiário para o mundo do
trabalho, desde que escola e trabalho façam parte de uma mesma realidade
social e historicamente determinada. (KULCSAR, 2001, p. 12).

 As orientações de Kulcsar (2001) nos serviram de inspiração, assim como
a articulação entre nossas aulas no ensino médio e nossa pesquisa acadêmica, foi
fator decisivo para a escolha do objeto a ser explorado nesse artigo. Optamos
por realizar um relato de nossa palestra que se daria em torno da adaptação de
nossas elaborações teóricas à prática do ensino de Sociologia. Após essa primeira
reflexão foi necessário extrair das análises de nossas monografias algumas
especificidades a serem trabalhadas com os alunos. Decidimos explorar um fato

1 Graduação em Ciências Sociais (2010) e Especialização em Ensino de Sociologia (2011), na
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Contato: mariana_bertucci@hotmail.com.
2 Graduação em Ciências Sociais (2010) e Especialização em Ensino de Sociologia (2011), na
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Contato: talitalagoa@yahoo.com.br.
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percebido durante todo o período de nossas experiências em sala de aula, a ausência
de conteúdos que tocassem na questão da pós-modernidade nas aulas do Ensino
Médio.

Ao observar o livro didático público de Sociologia do Paraná, percebemos
que as especificidades das condições socioculturais de nosso tempo não são
abordadas à luz de teorias contemporâneas. Distante de almejar a anulação dos
conhecimentos produzidos pelas ciências sociais contidos no material, apenas
reconhecemos a necessidade da apresentação de novos conteúdos e metodologias
nas aulas do ensino médio. Assim, consideramos relevante elucidar nesse artigo
uma possibilidade de inserção da temática da pós-modernidade nas aulas de
Sociologia. A partir dessa deliberação foi necessária uma minuciosa meditação
para que o conceito de pós-modernidade pudesse ser apresentado aos alunos de
uma maneira que lhes despertasse interesse e identificação.

Nesse sentido, as especificidades de nossas monografias foram de grande
auxílio na busca pela aproximação entre a temática da pós-modernidade e a
realidade dos alunos. No trabalho intitulado “Raves do século XXI: O Woodstock
não é aqui” (ANUNCIAÇÃO, 2010), é descrita a transformação das festas de
música eletrônica. A partir da verificação da metamorfose no universo simbólico
dessas festas, refletimos sobre o motivo de não terem se consolidado como um
movimento contracultural. Buscamos elaborar uma cartografia desse fenômeno,
considerando o contexto pós-moderno em que se desenvolveu. Constatamos
que a festividade que se originou sob os signos de uma sociabilidade holística, de
tom contestatório e teleológico, hoje cede espaço a uma sociabilidade efêmera e
presentista, características significativas do espírito de nosso tempo. Assim, na
elaboração de nosso material dedicado à Jornada de Humanidades do Colégio
Aplicação, realizada em 2 e 3 de maio de 2011, definimos que iríamos expor o
conceito de pós-modernidade a partir de uma comparação entre a juventude que
compôs o movimento hippie e os atuais frequentadores de raves. Tal comparação
forneceria elementos fundamentais para que os alunos pudessem conceber as
diferenças entre a cosmogonia moderna e a pós-moderna.

Referenciais Teóricos

As concepções sobre pós-modernidade utilizadas como orientação teórica
para a preparação da palestra elaborada para essa jornada de humanidades, foram
extraídas das obras de Michel Maffesoli e Jean-François Lyotard, que nos oferecem
subsídios cabais para a compreensão desse fenômeno. Segundo os autores, esse
estado de coisas submeteu a uma reavaliação todos os projetos modernos e
orientações em relação à conduta de vida, política e ética. Nesse panorama entraram
em descrença as visões totalizantes que guiaram o mundo ocidental principalmente
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a partir do século XVIII. As chamadas metanarrativas possuíam um papel
semelhante ao do mito nas sociedades. Os mitos se destacam por sua função de
conduzir práticas sociais em detrimento de atos genuínos do passado e as
metanarrativas legitimam instituições e condutas de vida pautadas na expectativa
de um futuro a se concretizar. Como exemplo, pode-se citar o Iluminismo que
através do progresso científico e da observação das regras da razão garantia a
emancipação humana em relação a superstições e dogmas, ou o Marxismo que
dividia a sociedade capitalista em duas classes e pregava como solução a instauração
do comunismo.

O desenrolar do processo histórico mostrou que o Iluminismo trouxe o
almejado progresso científico em diversos segmentos úteis à humanidade. No
entanto, os níveis de desenvolvimento da ciência e da tecnologia elevaram a vida
humana a um grau de complexidade questionável. O ideal iluminista não se
concretizou de fato, mas gerou inúmeras contradições: ao invés de emancipar a
humanidade ocasionou guerras e perpetuou a desigualdade social entre os homens.
A retórica racionalista permaneceu, mas não foi suficiente para consagrar o ideal
da libertação humana durante a Modernidade. Lyotard (1993) evidencia que a
destruição desse projeto moderno iniciou-se a partir das desumanidades a que
foram submetidos os concentrados dos campos de Auschwitz na segunda guerra
mundial. Se após a morte de Luis XVI o povo foi declarado o tutor da soberania
moderna, em Auschwitz, com as brutalidades que exterminaram seres humanos,
a supremacia popular destituiu-se. A partir desse momento precisaram ser
inspecionadas todas as instâncias que tinham como objetivo tornar a humanidade
culta, esclarecida, feliz e livre.

[...] o projeto moderno (da realização da universalidade) não foi abandonado
e esquecido, mas destruído, liquidado. [...] a vitória da tecnociência capitalista
sobre os outros candidatos à finalidade universal da história humana é outra
maneira de destruir o projeto moderno, dando ar de o realizar. O domínio
do sujeito sobre os objetos obtidos pelas ciências e pelas tecnologias
contemporâneas não se faz acompanhar nem por mais liberdade, nem por
mais educação pública, nem por mais riqueza melhor distribuída.
(LYOTARD, 1993, p. 32).

Assim, a dinâmica do circuito interno de emoções e devaneios humanos
que foi totalmente estancada durante a modernidade direcionou-se a um duro
processo de revisão. Antes, quaisquer que fossem os desvios comportamentais
deveriam ser rapidamente enquadrados em um padrão único que correspondesse
a uma identidade fixa. Em nossos dias percebemos que os limites territoriais
estabelecidos para cada ser estão sendo rompidos e as identidades unívocas, segundo
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Maffesoli (2001), se multiplicaram e se expressam em inúmeras identificações. O
racionalismo ocidental foi deposto e não tem mais o domínio totalizante sobre os
homens a ponto de orientá-los a temer um Deus uno, funcional e que viva
trancafiado em sua mônada celeste. Com a efervescência do pluralismo e a
expressão inconstante das múltiplas formas do ser, os homens elegeram outros
Deuses ou buscaram diversidades de formas com as quais ele poderia se manifestar.
Assim, podemos encontrar nas buscas existenciais de nosso tempo a ressurreição
de ritos antigos e diversos, criando um ambiente sincrético que possa agradar ao
coletivo em busca do êxtase. Os indivíduos já não se deixam definir através de
uma única religiosidade, matrimônio, emprego ou endereço por toda uma
existência.

Nessa nova configuração que se estabelece sob nossos olhos, a noção de
coletivo é permeada por novos valores. A emoção e o êxtase compartilhados,
antes de serem filtrados por um juízo de valores que os cristalize como supérfluos,
precisam ser encarados como princípios orientadores dessa nova forma de
sociedade que se desenrola. Nas palavras de Maffesoli (2001), essas explosões
sociais atribuem um caráter dionisíaco à vida humana que adquire sentido a partir
de prazeres intensos e diversos. O aproveitamento vigoroso do presente, que
outrora foi considerado extravagância dos boêmios, agora se estende entre as
mais diversas categorias sociais. O corpo se adorna e se liberta para cumprir seu
papel nesse novo mundo espetaculoso em que predomina a ética estética e do
instante.

Relatos de Experiências

O planejamento da apresentação da temática da pós-modernidade foi
dividido em três partes. Iniciamos a primeira parte da palestra exibindo o vídeo
“We all want to be Young” (BOX1824, [s.d.]), produzido por uma instituição de
pesquisa especializada em comportamento juvenil. O vídeo que apresenta a questão
da juventude de maneira envolvente e explicativa funcionou como ferramenta
fundamental na prática inicial da aula. Sem tocar em conceituações sociológicas,
são exibidas imagens das diversas formas como a juventude vêm se manifestando
desde a década de 60. A retrospectiva histórica explicita a conquista do direito de
ser jovem pela geração flower-power, mostra a conformidade dos jovens oitentistas
e evidencia as características inéditas da juventude atual em tempos de virtualidade
e consumo globalizado. O documentário traduz de maneira bastante fiel as
especificidades dos inconstantes jovens pós-modernos que, nas palavras de
Maffesoli (2002), conquistaram o presente.

A exibição desse vídeo foi bastante satisfatória na medida em que atraiu
atenção de alunos. A identificação desses jovens com o conteúdo apresentado
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pelo vídeo foi perceptível, muitos comentaram sobre o conteúdo virtual exibido
e reconheceram-se nas particularidades da juventude descrita como realista e
efêmera. Após a mostra do documentário, conduzimos algumas discussões sobre
a questão da efemeridade perguntando aos alunos se já haviam passado por
mudanças radicais em relação a suas condutas e preferências. Nesse momento a
maioria se empolgou, iniciando uma série de relatos sobre transformações
contraditórias pelas quais eles já haviam passado. A oportunidade de falar sobre
suas experiências pessoais como característica da categoria a que pertencem parece
ter sido uma experiência sociológica interessante para eles.

Após esse momento retomamos a retrospectiva feita pelo vídeo e os
questionamos sobre a diferença entre as juventudes apresentadas. Trouxemos o
questionamento para mais perto da realidade dos alunos e pedimos que
descrevessem a juventude de seus avôs e bisavôs. Divertiram-se entre inúmeros
comentários e chegaram à conclusão que seus antepassados tornavam-se adultos
mais cedo, tinham mais responsabilidades e possuíam uma vida entediante.
Aproveitando-nos desses comentários, perguntamos também se eles já haviam
escutado o chavão: “o tempo está passando mais rápido”. Alguns responderam
que sim e lhes perguntamos se sabiam relacionar essa questão da percepção do
tempo com a vida “entediante” daqueles que viveram suas juventudes no século
passado. Todos os alunos que se manifestaram, pronunciaram-se de maneira
semelhante: “eles não tinham internet, hoje a gente fica a tarde toda na internet e
não vê o tempo passar”. Nesse momento ficamos surpresas e entusiasmadas,
pois a partir de suas respostas, baseadas em experiências cotidianas, eles estavam
direcionando a palestra para o conhecimento sociológico que iríamos apresentar-
lhes.

Em seguida explicamos que essa transformação na percepção do tempo
poderia ser explicada pela intensificação da vida virtual através da questão da
compressão tempo/espaço. Buscamos elucidar que a internet realmente
desempenhava seu papel na velocidade das informações juntamente com o
desenvolvimento de aparatos tecnológicos da área da comunicação ou dos
transportes. Após essas reflexões, dissemos que as transformações nos diversos
setores da vida das juventudes no decorrer do processo histórico poderiam ser
explicadas por alguns autores da Sociologia através do conceito de Pós-
Modernidade. Perguntamos se já haviam escutado esse termo, responderam que
não. Dessa forma, apresentamos o plano de aula desenvolvido para essa atividade.
As próximas partes em que dividimos a palestra eram concernentes às
especificidades do movimento hippie da década de sessenta e da história das
raves para elucidar a conceituação da chamada pós-modernidade.

A segunda parte foi apresentada por Mariana Ruiz Bertucci, autora de
“Pindorama País do Futuro: A Tropicália, rupturas estéticas e políticas”
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(BERTUCCI, 2010), e voltava-se para a abordagem da questão dos movimentos
contraculturais sessentistas. Para explicitar o tema, baseamo-nos no livro
“Contracultura através dos tempos: do mito de Prometeu à cultura digital”, de
Ken Goffman e Dan Joy (2007) e preocupamo-nos em descrever a juventude
contracultural enquanto movimento social. As características que fazem da geração
flower-power uma manifestação influenciada pelos pressupostos modernos foram
muito bem delineadas na palestra. O movimento hippie foi apresentado como
sendo o responsável pela mudança na cosmogonia juvenil em detrimento do
descontentamento com a guerra do Vietnã, o consumismo crescente e a rigidez
da imposição do estilo de vida dos adultos. Esses jovens buscavam viver segundo
suas vontades e distante das repressões psíquicas da moral burguesa, no entanto,
através dessa mudança em suas condutas de vidas, buscavam uma transformação
do mundo. Almejavam substituir a ideologia do consumo por um ideário de paz
e amor, de preservação da natureza e de boicote ao sistema capitalista. Ao final
dessa parte foi solicitado aos alunos que elaborassem um quadro com as principais
características do movimento. O resultado dessa interação foi satisfatório, por se
tratar de uma temática juvenil que compõe e influencia o imaginário social até os
dias de hoje, despertou a curiosidade e o interesse dos alunos. A compreensão de
que o movimento hippie pode ser tido como um movimento social guiado por
utopias e ideologias teleológicas, contribuiu para que a apresentação da temática
da pós-modernidade pudesse ser realizada a partir da comparação com
movimentos juvenis da atualidade.

Na terceira parte da atividade sugerimos aos alunos que montássemos na
lousa um quadro comparativo entre o movimento hippie e as raves da atualidade.
Pedimos que informassem quais as características do movimento hippie haviam
lhes chamado atenção na última aula e as escrevemos no quadro. Em seguida
perguntamos se algum dos alunos já tinha ido a uma rave ou sabia algo sobre elas.
Como esse tipo de festa é frequentemente enquadrado pela mídia, eles responderam
que já tinham assistido a reportagens sobre o tema e também que conheciam
alguém que frequentava esse tipo de festa. Sugeriram que se escrevesse no quadro
que as pessoas que participam dessas festas querem apenas “curtir o momento”,
usar drogas e distanciar-se por horas da rotina do dia-a-dia. Mais uma vez nos
surpreendemos com o direcionamento da atividade, a identificação dessas
características por parte dos alunos facilitou a explicitação das transformações
ocorridas no cenário da festa.

Após a elucidação das atuais características das festas de música eletrônica,
iniciamos uma breve exposição da história do surgimento das raves. Buscamos
traçar um paralelo entre as primeiras raves e os festivais realizados pelos hippies
sessentistas. Explicamos que os primeiros ravers foram descendentes da juventude
hippie que em suas viagens encontraram em Goa (Índia) um reduto contracultural.



171

Lá passaram a produzir festas que misturavam os valores flower-power, a religiosidade
indiana e música eletrônica. Procuramos mostrar que em seus primeiros anos as
raves se relacionavam amplamente com as especificidades dos movimentos
contraculturais juvenis. Através da elucidação de características das primeiras festas
mostramos que os frequentadores das primeiras raves buscavam a transcendência
espiritual através da música e do uso de drogas, preocupavam-se com a questão
ecológica e almejavam a um estilo de vida alternativo à sociedade de consumo
capitalista.

Nesse momento alguns alunos se manifestaram afirmando que esse passado
mítico das raves era desconhecido por eles tendo em vista que atualmente as
festas não mais possuem suas características originárias. Assim, procuramos iniciar
um diálogo sobre as explicações para essa transformação nos sentidos atribuídos
pelos participantes à festa. Atentamos novamente para o quadro que expunha na
lousa as diferenças entre o movimento hippie/primeiras raves e as raves da
atualidade. Buscamos relacionar essas transformações aos diálogos do primeiro
momento da atividade em que propusemos uma reflexão sobre as mudanças nas
significações do “ser jovem” nas últimas décadas. Estabelecemos essas comparações
realçando os exemplos explicitados pelos próprios alunos. Questionamos os alunos
sobre como poderíamos explicar o fato de que a juventude de nossos antepassados
era orientada por rotinas de vida fixas, por escolhas decisivas e inflexíveis.
Questionamos também sobre como compreender esse desligamento da juventude
em relação a ideologias e perspectivas utópicas de transformação do mundo no
decorrer do processo histórico. Após essas indagações os alunos mostraram-se
atentos, mas não se manifestaram. Informamos a eles que a Sociologia fornece
ferramentas para que expliquemos essas transformações através do conceito de
pós-modernidade.

Para iniciar a explicação do conteúdo houve a necessidade de desligar o
termo pós-modernidade da tradicional divisão linear dos períodos históricos.
Propusemos que compreendêssemos a pós-modernidade como uma condição
sociocultural e estética do sistema capitalista. Nesse momento apresentamos aos
alunos o filósofo francês Jean-François Lyotard e informamos que seus escritos
embasariam nossa discussão teórica. Para expor as explicações do autor sobre o
marco de origem da pós-modernidade precisamos retomar algumas questões
históricas referentes ao Iluminismo, à Segunda Guerra Mundial e aos campos de
Auschwitz. Explicitamos que desde a morte de Luis XVI o povo havia se tornado
o soberano moderno e que com as atrocidades cometidas contra os seres humanos
nos campos de concentração esse soberano havia sido destituído. Nesse sentido,
mostramos que a partir desse marco ocorreram transformações em diversos setores
da vida humana. Para demonstrar essas transformações escrevemos na lousa
algumas características da modernidade utilizando alguns dos exemplos que os
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alunos haviam citado como particularidades das juventudes de outros períodos
históricos.

Dentre as especificidades da chamada modernidade expusemos que, nessas
condições, as pessoas viviam em um mundo estático, possuíam grande preocupação
com o futuro, mantinham por toda uma existência emprego, residência, religião,
matrimônio, tudo fixo. Perguntamos a eles se na atualidade a vida humana ainda
funcionava sob esses padrões. Empolgaram-se respondendo que não e novamente
exemplificaram situações cotidianas que demonstravam a presença da
transitoriedade e da inconstância em suas vidas. Aproveitando o diálogo afirmamos
que esses exemplos evidenciavam que as condutas de vida no dia a dia não eram
mais guiadas por ideias totalizantes. Relacionamos esse fenômeno com a questão
de Auschwitz procurando elucidar que a partir desse fato traumático a humanidade
gradativa e inconscientemente foi se desapegando das metanarrativas, que faziam
com que as pessoas dedicassem suas vidas a comportamentos pré-estabelecidos
em função de um futuro idealizado. Imediatamente foi necessário que nos
aprofundássemos na explicação da questão das metanarrativas.

Exemplificamos esse termo através do Iluminismo, do Marxismo e do
Cristianismo. Explicamos que cada uma dessas ideologias estipulava padrões de
comportamentos à humanidade em função de promessas de um final feliz, como
a emancipação humana, o fim das desigualdades ou a salvação eterna. Nesse
momento alguns alunos se manifestaram pedindo maiores explicações sobre as
especificidades dos exemplos dados. Mostramos a eles que a descrença em relação
a essas ideologias que outrora nortearam a vida humana se deu pelo fato de que
os pressupostos salvacionistas divulgados pelo Iluminismo e tidos como
consequência de um mundo dominado pela razão não haviam sido alcançados.
Apesar do desenvolvimento tecnológico e de progresso científico, a desigualdade
entre os homens era crescente assim como as guerras e a violência. Expusemos
também que as experiências com o Marxismo não haviam alcançado resultados
satisfatórios e que a busca pelo final feliz havia se tornado algo distante e sem
sentido utilitário presente.

Nesse momento da aula um aluno perguntou “se era por isso que nas raves
de hoje as pessoas não queriam mais lutar por um mundo melhor”. Sentimo-nos
gratificadas por termos provocado essa relação entre o conteúdo apresentado a
partir das ideias de Lyotard com o fenômeno utilizado para exemplificar a temática
da pós-modernidade. Respondemos ao questionamento do aluno e perguntamos
aos outros se haviam entendido essa transformação na orientação da vida humana.
Explicamos que esse estado das coisas chamado de pós-modernidade, essa
descrença em relação a sentidos únicos dados a vida humana, apresentava-se em
maior ou menor grau nas variadas sociedades, mas que de maneira geral o mundo
estava acometido por uma nova forma de expressão das relações sociais.
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Em seguida pedimos aos alunos que citassem exemplos dessas novas
características que norteavam nossa vida. Novamente eles exemplificaram através
dos diálogos anteriores sobre as características da juventude atual. Para responder
basearam-se em fatos triviais de seus cotidianos, alguns afirmaram que “hoje em
dia ninguém mais quer se casar jovem”, que seus gostos mudam a todo instante e
“que nos domingos não vão mais a missa e dormem até tarde”. Nesse momento
apresentamos aos alunos outro autor que contribui amplamente na compreensão
das questões sociológicas contemporâneas, Michel Maffesoli. Assim, escrevemos
um novo quadro na lousa realçando as características da pós-modernidade e as
explicamos. Colocamos que na atualidade existia uma relativização das coisas e
que o mundo agora era interpretado pelas pessoas segundo suas próprias
experiências e não a partir da orientação única de dogmas científicos ou religiosos.
Demonstramos que aquele mundo estático do século passado, chamado por eles
de “entediante” agora estava em movimento e que os seres humanos buscavam o
prazer a todo instante sem preocupar-se com questões futuras. Procuramos mostrar
que a finalidade da existência não se dava mais em torno de um projeto futuro
salvacionista ou de um final feliz, mas em função de um presente de êxtase e
emoções compartilhadas.

Devido ao esgotamento do período da palestra, essa discussão precisou
ser finalizada e iniciamos uma breve conclusão de nosso encontro. Procuramos
fazer uma retrospectiva das questões abordadas estabelecendo conexões entre os
fenômenos refletidos. Ainda no fechamento da palestra, procuramos mostrar que
os exemplos utilizados para a elucidação (transformação nas expressões juvenis)
do tema haviam sido escolhidos para mostrar que os conceitos da Sociologia
podem ser utilizados como ferramentas para a compreensão do mundo social
que os cerca. Também buscamos demonstrar que apesar das mudanças percebidas
nas formas como as juventudes se manifestam na sociedade é preciso enxergar as
relações sociais como frutos das condicionalidades socioculturais de nossa época
procurando um distanciamento de juízos de valores equivocados.

Considerações Finais

O desenvolvimento dessa atividade foi uma tarefa instigante na medida em
que possibilitou um teor considerável de liberdade criativa. A escolha por levar a
teoria pesquisada na universidade ao cotidiano da Sociologia no ensino médio
mostrou-se eficiente na prática. O fato da temática escolhida não ser abrangida
pelo conteúdo do livro didático público apresentou-se em primeira instância como
um desafio. No entanto, apesar de inédita, a temática da pós-modernidade parece
ter alcançado a atenção e compreensão dos alunos.
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A forma como procuramos elucidar os conceitos desenvolvidos por
Lyotard e Maffesoli, apresentando-lhes primeiramente o objeto de estudos de
nossas monografias se mostrou como uma estratégia positiva. Pudemos notar
que o trabalho da Sociologia no ensino médio realizado a partir de questões ligadas
ao universo juvenil possui uma característica peculiar: cativa e cultiva o interesse
dos alunos pela aula. O vídeo “We all want to be Young” (BOX1824, [s.d.]) mostrou
suas competências como recurso áudio visual. Esse material contribuiu de maneira
bastante didática fornecendo elementos provocantes que fomentaram a discussão
sobre a questão da transformação das juventudes no decorrer do processo
histórico. Após essa motivação dos alunos para a aula através desses artifícios, a
tarefa que envolvia tratar a questão da pós-modernidade foi facilitada. Os alunos
demonstraram-se desejosos em compreender como alguma teoria sociológica
poderia aproximar-se das efemeridades de seu cotidiano. Nesse sentido,
compreendemos que no interior da sala de aula o professor tem o poder de não
se limitar a rotas pré-estabelecidas pelo livro didático podendo contemplar
conteúdos muitas vezes deixados às margens das ciências sociais. Dessa forma, a
partir da narrativa de nossas experiências em sala de aula, cremos ter demonstrado
a possibilidade da inserção da disciplina de Sociologia no ensino médio como um
todo.
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INDÚSTRIA CULTURAL E CONSUMO1

Ana Paula Lopes Bogas Perez2

Luiz Fernando Pereira3

Poliana dos Santos Fortunato4

Introdução

A intenção desta oficina é transmitir aos alunos conhecimentos relativos ao
tema da indústria cultural, como ela se manifesta na mídia e qual sua influência em
nossas vidas, muitas vezes até de forma negativa.

A importância de se conhecer esta discussão é incentivar os alunos a olhar
de forma crítica os conteúdos veiculados aos meios de comunicação: a mensagem
que é passada pelas propagandas, a forma como os telejornais divulgam
determinado acontecimento.

Desse modo, mostramos como muitas propagandas incentivam as pessoas
a consumir de forma compulsiva, ou seja, comprar sem pensar se realmente
necessitam do que está comprando.

A discussão visa não só o debate sobre a teoria da indústria cultural, mas
também de demonstrar esta realidade para o aluno, de modo que este percebe de
maneira crítica suas diversas manifestações e influências no seu cotidiano.

Prática Social Inicial: objetivos

Traçamos como objetivos gerais para esta oficina: definir e explicar o conceito
sobre indústria cultural; definir cultura e relacionar os aspectos culturais com a
indústria cultural; discutir cultura de massa; mostrar como os meios de comunicações
exercem influência sobre a sociedade e demonstrar como ela está relacionada
com os processos de exclusão social e suas interferências nas ações dos jovens.

1 Oficina dirigida a alunos do Ensino Médio do Colégio Aplicação, durante a Jornada de
Humanidades de 2011.
2 Graduanda em Ciências Sociais. Bolsista do Inventário e Proteção do Acervo Cultural em
Londrina: Patrimônio Cultural e Memória Coletiva em Porecatu – PR – UEL/Paraná/Brasil.
Contato: anapaula.perez@hotmail.com.
3 Graduando em Ciências Sociais. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a
Docência – PIBID/CAPES/Brasil.. Contato: lfpkiko@hotmail.com.
4 Graduanda em Ciências Sociais. Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a
Docência – PIBID/CAPES/Brasil. Contato: polianafortunato@hotmail.com.
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Os conteúdos trabalhados nesta oficina foram: indústria cultural, cultura de
massa, cultura popular e cultura erudita, meios de comunicações, juventudes e
processos de exclusão social.

Vivência Cotidiana dos Conteúdos

O que já sabem?  Foi suposto que os alunos tinham conhecimentos sobre
temas que ajudassem na compreensão dos conceitos como: cultura, meios de
comunicações, padrões de beleza, ditadura da imagem, consumo e status.

 O que gostariam de saber mais?  O que é indústria cultural? Qual a
relação entre a indústria cultural e o consumo exacerbado?  Qual a influência dos
meios de comunicação sobre jovens? A ditadura dos padrões de imagem gera
algum tipo de exclusão social?

Problematização – discussões sobre o assunto

Qual a importância de estudar a indústria cultural? Por que estudar a cultura?
O que é cultura de massa? Por que estudar as formas de desigualdades entre os
jovens geradas pela indústria cultural? Para discutir a temática da indústria cultural,
utilizamos em grande parte a discussão de Teixeira Coelho, no livro “O que é
Indústria Cultural”, onde ele expõe de forma simplificada as teorias de T. Adorno
e M. Horkheimer. Os outros textos citados na bibliografia serviram de apoio
como leituras complementares, não sendo utilizados na exposição do conteúdo
propriamente dito.

Dimensões do Conteúdo

Conceitual: O que significam esses termos: cultura, indústria cultural, meios
de comunicação, desigualdade? Qual é a importância de conhecer esses termos? E
como eles atuam em nossa sociedade?

Histórica: Realizar uma comparação entre as influências dos meios de
comunicação sobre diferentes gerações.

Pedagógica: Qual o papel da escola e da família, como instituições para
aprendizagem dos jovens? Conhecendo estes conceitos, o aluno irá refletir de
outra maneira? Esse conhecimento é importante para a educação e conduta moral
dos jovens?

Política: A cultura como identidade de um povo, serve para manifestações
ou reivindicações? Os movimentos políticos, dos conhecimentos dos jovens, estão
ligados ao meio cultural?



178

Ideológica: A mídia se apresenta com imparcialidade em relação aos fatos?
A mídia emite valores relacionados apenas a uma classe social, ou representa a
sociedade como um todo?

Instrumentalização – ações didático-pedagógica

Uma das formas de apresentação do conteúdo da oficina sobre indústria
cultural foi através do plano de aula. Esse visava em sua primeira parte, informar
aos instrutores o conhecimento que eles já tinham sobre esse tema, que decorreu
a partir de perguntas feitas aos alunos, para que eles se expressassem sobre o que
eles entendiam e qual o conhecimento que eles detinham.

 Alguns dos tópicos questionados pautaram sobre: Meios de Comunicação
e Mídia; Ditadura de Padrões de Beleza; Consumo e Status. Os alunos explicaram
e exemplificaram os temas com os conhecimentos deles. Posterior a dinâmica, os
tópicos foram explicados conforme presente na literatura acadêmica, visando
facilitar a compreensão dos alunos.

Dentre os meios de comunicação, a mídia é um instrumento que nos auxilia
a receber e transmitir informações a todo o momento. Dessa forma, ela nos
ajuda na comunicação global em tempo real. Com mundo altamente tecnológico,
conhecemos um vasto aglomerado de tecnologias. Foi questionado aos alunos
sobre quais são os meios de comunicação mais conhecidos. Estes pontuaram: os
jornais, a TV, as revistas, o rádio e a maior ferramenta de comunicação atualmente:
a internet. E o que é mais usado da mesma, que são as Redes Sociais, Orkut,
MSN, Facebook e o Twitter; através destas ferramentas temos o acesso a qualquer
localidade do espaço. No término das explicações, retornamos a perguntar se
havia duvidas a serem esclarecidas.

Os alunos após os primeiros diálogos passaram a interagir e se comunicar
entre eles, acrescentando histórias de vida, no uso das redes sociais, e a forma de
propagação de informações transmitida pela mesma. Sobre o tema “Ditadura de
Padrões de Beleza”, foi perguntado para os alunos se eles se achavam influenciados
pelos meios de comunicação. Metade da sala respondeu que não, alguns alunos
que sim, outros que não sabiam.

 A partir do pressuposto que praticamente metade da sala não tinha
consciência do que realmente se trata à temática da “Ditadura de Padrões na
Sociedade Capitalista”, este foi o ponto inicial da abordagem. Conceitos sobre
beleza, tipo ideal de beleza para a indústria cultural, foram abordados e explicados.
Em vários momentos foi interrompida estrategicamente a explicação para saber
se os alunos estavam compreendendo ou se havia alguma dúvida ou pergunta
acerca do tema discutido. Quando fomos trabalhar o tópico de Consumo e Status,
perguntamos aos alunos se eles gostam de consumir produtos que são mostrados
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em propagandas de televisão, de revistas ou divulgados pelas redes sociais da
internet, e se eles realmente acham que tudo o que consomem é de extrema
importância ou se é por um simples fetiche; de querer ser e ter o que as outras
pessoas têm e consomem. A resposta dos alunos foi unânime: todos gostam de
consumir produtos que estão na “moda”, mas eles acreditam que não são
totalmente influenciados pelos meios de comunicação. Além disso, eles admitem
que as pessoas muitas vezes consumem compulsivamente, e que isso também
acontece dentro das suas famílias.

 Após as discussões sobre os temas propostos no plano de aula, exibimos
vídeos, para melhor compreensão do que foi exposto. E depois fizemos um
feedback com algumas perguntas para o conjunto da sala.

Texto Didático Trabalhado com os Alunos na Oficina

Na introdução da aula sobre indústria cultural, nos baseamos no livro de
Teixeira Coelho (1993), “O que é Indústria Cultural”, levando-se também em
consideração observações do autor, como por exemplo, o fato de que as pessoas
tentam explicar o que é a indústria cultural criticando de forma negativa seus
produtos, porém tal crítica não leva à compreensão do fenômeno.

Começamos analisando três expressões, que dificilmente se poderia pensar
o tema sem passar por elas: indústria cultural, meios de comunicação de massa e cultura de
massa. Essas expressões são muito parecidas, mas têm significações diferentes e se
encontram relacionadas entre si. Para que a indústria cultural se caracterize, é
necessário que haja meios de comunicação de massa e por meio destes meios se
difundem os produtos da cultura de massa.

Quando falamos em meio de comunicação de massa, podemos citar, como
exemplo, a rádio, a TV, os jornais, as revistas de grande circulação e as redes
sociais da internet. Com frequência ouvimos comentários sobre a baixa qualidade
dos programas da TV aberta. Podemos nos perguntar: o problema está nos meios,
por serem de massa, ou no conteúdo difundido? Como aponta Coelho, a cultura
de massa precisa dos meios de comunicação para ser difundida.

Quando Gutenberg inventa os tipos móveis de imprensa no século XV
torna possível que textos e livros que até então eram manuscritos pudessem ser
impressos em grande número. Na época de Gutenberg, grande parte da população
era analfabeta e a produção de livros e similares, até antes da imprensa, era feita de
forma totalmente artesanal. Por esse motivo devido ao contexto histórico não
podemos afirmar que existia uma cultura de massa.

Em meados do século XIX é que podemos afirmar a existência da “pré-
história” da indústria cultural, com o aparecimento dos primeiros jornais de grande
circulação. É o período onde se observa o aumento da atividade industrial, associado
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ao crescimento da população urbana. É o período de início do capitalismo liberal,
onde a economia passa a ser de mercado, ou seja, baseada no consumo de bens.

Tocqueville (1977), no livro “A Democracia na América”, ressalta o papel
da imprensa nos EUA, sobretudo, no que diz respeito à grande variedade de
jornais em circulação, a diversidade de opiniões expressas, e também sua influência
junto à opinião pública.

O analfabetismo já era menor neste período, se comparado à época de
Gutenberg. Como já não existe uma elite de letrados, sendo até simples operários
alfabetizados, os jornais podiam ser lidos por um número grande de pessoas,
tornando possível o aparecimento de uma cultura de massa.

Mas para que o jornal se consolidasse como fruto da indústria cultural, para
se tornar um produto da cultura de massa, foi preciso que nele estivesse presente
o chamado romance de folhetim, publicado em episódios nos jornais impressos. É
muito parecido com as novelas televisivas, inclusive quanto a sua estrutura: tanto a
novela como os romances de folhetim são basicamente tipos de narrativas
destinados ao consumo de um grande público, de modo a incentivá-lo a comprarem
os jornais com frequência. O que faz o romance de folhetim ser um produto da
cultura de massa é o fato de não ser consumido por quem a produz, como
qualquer outro produto da indústria cultural: é a facilidade de seu acesso para o
consumo rápido.

A indústria fonográfica é um excelente exemplo de como são feitos produtos
nos moldes da cultura de massa: os critérios para determinar o investimento em
determinado artista/banda são o fato de suas músicas se destinam a um grande
número de pessoas. Podemos pensar a música em si, sua letra, já composta de
forma a atender o gosto médio do público, que consome sem fazer uma crítica.

Para não ficar nesta abordagem negativa, temos que fazer ressalvas: a música
na forma de CDs, ou seja, fabricada em série, facilita o acesso à música. Da
mesma forma, a massificação dos gostos estabelece padrões estéticos, tais como:
“teatro é coisa de rico”, “funk é música de favelado”, e outras comparações
genéricas. O gosto médio vai muito além do poder econômico, ou de classe, ou
local de residência, é cada vez mais difícil identificar um estilo musical, ou forma
de entretenimento associado ao um grupo de pessoas, localidade ou classe social.
Além do mais, não há restrições quanto ao acesso a determinados produtos culturais:
nada impede um jovem, morador da zona rural, de ter em seu MP3 player, músicas
de Beethoven.

A indústria cultural se consolidou de fato na passagem do século XIX para
o XX, com o surgimento de vários avanços científicos nas áreas de comunicação
e tecnologia. Neste período podemos destacar o papel do rádio e do cinema,
sobretudo, da economia aquecida e do alto consumismo, experimentados pelos
americanos, até o crash da bolsa de valores em 1929.
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Os meios de comunicação chegaram ao seu auge com o surgimento da
TV, consolidando ainda mais este cenário onde a cultura de massa e os meios de
comunicação se encontram fortemente atrelados ao consumo.

Após mostrar aos alunos como foi o desenvolvimento do conceito sobre
a indústria cultural, como ela se desenvolve atrelada à sociedade, iremos estabelecer
o conceito de cultura. Caracterizamos como cultura tudo aquilo que é
compartilhado em uma determinada sociedade: hábitos, valores, costumes e suas
manifestações, tais como: as artes em geral.

Um exemplo que ajuda na compreensão do conceito de cultura de forma
mais ampla é a identidade cultural. Podemos pensar que as sociedades não se
mantêm sempre de uma determinada maneira: elas são dinâmicas e se definem
por características singulares.

A indústria da cultura aliada à identidade cultural de um país é constituída
por empresas e instituições que trabalham com a produção de projetos, canais,
jornais, rádios, revistas e outras formas de entretenimento.

 A principal forma de expressão dessa indústria nos dias atuais é a televisão,
pois os conteúdos que são veiculados a ela influenciam na formação dos valores
e hábitos dos indivíduos. A televisão tem influencia na formação dos jovens,
sobretudo, em relação as suas atitudes, comportamentos e valores, principalmente
na adolescência.

Falando em cultura e indústria cultural, qual é o tipo de cultura que é
difundida através dos meios de comunicação?

Surge no cenário para os teóricos a cultura de massa, que é uma expressão
que tem por objetivo atingir a população. Esse termo surgiu em oposição à cultura
erudita e refere-se às manifestações culturais de apelo mais popular.

Podemos definir a cultura erudita como aquela que é voltada para classes
economicamente favorecidas, sendo que suas principais manifestações são
encontradas na música, na literatura, dentre outras áreas do conhecimento humano.

Logo, propomos uma discussão aos alunos: quais são as vantagens e
desvantagens da indústria cultural? Qual nossa posição diante disto?

O lado desvantajoso da indústria cultural é o estabelecimento de padrões
comportamentais, principalmente, através das novelas e anúncios de TV. Esses
padrões impõem uma espécie de “ditadura da imagem”, ou seja, eles criam a
necessidade de consumo entre os jovens, além de desestimular o público a pensar
e refletir a respeito do que vê. Além disso, podemos supor que essa indústria
cultural gera produtos que em sua maioria, são criados por empresas que visam a
lucratividade

 Assim, podemos supor que a indústria cultural, com suas vantagens e
desvantagens é caracterizada pela transformação das manifestações culturais em
uma ‘mercadoria’, produzida em série. É uma indústria como qualquer outra, que
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deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens,
seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não tinham.

Catarse – síntese mental do aluno

O aluno deve compreender o conceito de indústria cultural e como ela
interfere no nosso cotidiano. Além disso, é necessário que os alunos tenham uma
noção de que essa indústria cultural estimula negativamente o consumo exacerbado.

Como expressões da síntese, podemos dizer que a atividade em grupo
desenvolvida com os alunos consistia em responder questões previamente
elaboradas acerca do tema “indústria cultural, exclusão e juventude”.

O objetivo dessa atividade é a exposição dos alunos sobre o tema proposto
na oficina, de forma mais dinâmica e coletiva. Desta maneira foi motivado um
debate entre eles e os instrutores como intermediários, proporcionando um maior
aprendizado e esclarecimentos das dúvidas.

Análise dos Resultados

Este plano de aula foi pensado originalmente para ser aplicado na III Jornada
de Humanidades do Colégio de Aplicação da UEL, realizada nos dias 2 e 3 de
maio de 2011, mas foi aos poucos sendo repensado e aplicado em outras jornadas
de Sociologia.

Apesar de ser nossa primeira experiência enquanto professores, consideramos
satisfatórios os resultados de nossa primeira oficina. Cremos ter conseguido
apresentar com êxito a nossa proposta: explicar o que é a indústria cultural, suas
relações com as tendências de consumo.

A introdução que apresentamos muito teórica, não surtiu efeito satisfatório,
pois não despertou o interesse (imediato) nos alunos, pois ainda não tinham uma
leitura sobre o tema: é preciso pensar em maneiras mais claras de introduzir o
tema aos alunos.

Quanto aos materiais utilizados, esses foram imprescindíveis para o decorrer
da aula: selecionamos alguns vídeos disponíveis na internet relativos ao tema, que
despertaram o interesse nos alunos e fomentou as discussões. A partir deste ponto,
poderíamos citar autores, tais como: Adorno e Horkheimer, debatendo as questões
sobre o tema proposto.
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Introdução

Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa
interinstitucional que teve o objetivo de analisar os projetos curriculares dos cursos
de Pedagogia das instituições de ensino superior (IES) públicas dos Estados do
Paraná e de São Paulo, em relação à formação dos graduandos para inclusão de
alunos com necessidades educacionais especiais (NEE).

Um dos motivos da escolha do curso de Pedagogia como alvo da pesquisa
é o fato bem comentado por Matias (2007), qual seja, o profissional pedagogo é
visto como aquele que sabe como ensinar. Temos vários cursos de licenciatura de
várias áreas de conhecimento que formam professores; no entanto, é o curso de
Pedagogia que forma o pedagogo, o profissional que entende e que estuda mais
profundamente o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, cabe a esses
profissionais não apenas atuar como professores, mas coordenar, orientar a

1 Docente do Departamento de Educação e do Programa de Mestrado em Educação da
UEL. Contato: creginav@uel.br.
2 Docente do Departamento de Letras da Universidade Norte do Paraná. Contato:
smdechandt@yahoo.com.br.
3 Discente do curso de Pedagogia, Bolsista de Iniciação Científica da Fundação Araucária.
Contato: a_line_@hotmail.com.
4 Docente do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-Graduação
em Educação Escolar – UNESP Araraquara. Contato: juliacandal@gmail.com.
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organização do processo de ensino e aprendizagem nas escolas, ou até mesmo
fora delas, em outros ambientes, inclusive em empresas e organizações não
governamentais (ONGs). Por essa razão, cremos que é de suma importância
conhecer como esses profissionais estão sendo formados para lidar com a inclusão
dos alunos com Necessidades Educaqcionais Especiais (NEE).

Temos conhecimento de que os cursos de Pedagogia, até a aprovação das
novas diretrizes em 2006, tinham estruturas diversas e, até mesmo a possibilidade
de ofertar habilitações na área de Educação Especial. Podemos citar como exemplo
o curso oferecido na UNESP de Marília que, até a publicação da referida diretriz,
possibilitava ao graduando sair com a formação em Pedagogia e habilitado a atuar
junto a uma das áreas de deficiência. Com a nova diretriz, essa possibilidade foi
eliminada dos currículos de Pedagogia. Considerando que a deliberação é recente,
os cursos estão precisando adaptar-se para atender a essa recomendação legal,
tivemos o interesse em conhecer como se estruturaram os currículos que têm
como base as Diretrizes publicadas em 2006, em relação à formação do pedagogo
para inclusão dos alunos com NEE.

Esta pesquisa se justifica, ainda, pelo fato de que é unânime nas publicações
atuais da área de Educação Especial a preocupação com a formação dos professores
e dos gestores das escolas, visto que o processo de inclusão dos alunos com NEE
requer mudanças nos procedimentos pedagógicos e na organização das escolas.
Também é unânime a constatação de que os professores atuantes não estão
preparados para incluir alunos com NEE, bem como os cursos de formação de
professores, em sua maioria, ainda não estão propiciando formação adequada.
Aliás, muitos ainda não dispõem de disciplinas que abordam tal questão
(VITALIANO, 2002, 2007, 2010; NAUJORKS, 2002; CASTANHO; FREITAS,
2005; RODRIGUES, 2005; BEYER, 2006; MARTINS, 2006; OLIVEIRA;
MACHADO, 2007).

Temos visto, no entanto, que nos eventos da área de Educação, tornou-se
comum, nos últimos anos, haver um eixo temático referente à educação inclusiva
ou à educação e diversidade, ou às igualdades, diferenças e exclusões, com
apresentação de trabalhos e, até mesmo, conferências a respeito.

Considerando que, para se efetivar a inclusão dos alunos com NEE, temos
a necessidade de unir as áreas de Educação e de Educação Especial, este projeto
teve como propósito identificar o espaço destinado à preparação dos graduandos
para inclusão dos referidos alunos nos currículos dos cursos de Pedagogia das IES
públicas dos Estados do Paraná e de São Paulo.

De certa forma, em última instância, temos como um dos principais objetivos
deste estudo identificar até que ponto a área da Educação está abrigando a Educação
Especial, considerando-a como parte integrante do processo de formação dos
futuros pedagogos.
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Temos claro que o conceito de educação inclusiva encerra, como bem
comenta Marinho (2007, p. 9), “O caminhar para uma escola aberta à diferença,
onde todos possam fazer o seu percurso de aprendizagem independentemente
das desvantagens de natureza biológica, sociocultural, psicológica e educacional
que possam apresentar [...]”. Ou seja, a educação inclusiva diz respeito ao
acolhimento a todas as pessoas que, por apresentarem alguma condição considerada
diferente do padrão estabelecido socialmente como desejável ou “normal”, foram
historicamente excluídas da escola. No entanto, apesar do referido conceito ser
complexo e amplo, neste estudo selecionamos apenas um dos diversos grupos, ou
categoria de excluídos, o que apresenta NEE.

Tomando como referência as pesquisas de Vitaliano (2002, 2007) sendo um
dos objetivos da primeira o levantamento de sugestões junto a professores
universitários da área de educação, professores atuantes nas séries iniciais para
aprimorar os cursos de formação de professores visando à preparação dos
graduandos para promover a inclusão dos alunos com NEE e a outra realizada
com os professores atuantes em treze cursos de licenciatura que objetivou
diagnosticar sua preparação para incluir alunos que apresentam NEE, bem como
formar os futuros professores para realizar tal tarefa, identificamos resultados que
podem ser sintetizados da seguinte forma: o processo de formação inicial que tem
como meta a preparação dos graduandos (futuros professores) para promover a
inclusão dos alunos com NEE está na dependência de procedimentos amplos,
que englobam todos os elementos constituintes dos cursos de formação de
professores, “... seus docentes, o currículo, as disciplinas, os conteúdos, as atividades
desenvolvidas e as relações que são estabelecidas entre eles, além das concepções
que perpassam por esses elementos” (VITALIANO, 2002, p. 293).

Sobre a dinâmica do trabalho docente, as pesquisas de Vitaliano (2002, 2007)
evidenciaram a necessidade de se efetivar a interdisciplinaridade entre as disciplinas.
Para isso, os professores de todas as disciplinas que compõem os cursos de
licenciatura deveriam se envolver com a questão. Enfim, as amostras de professores
pesquisadas reconheceram que o processo de formação do professor deve ser um
empreendimento coletivo.

Quanto aos cursos que ainda não contemplavam disciplina específica sobre
o tema em questão, foi sugerido que a incluíssem. Para aqueles cursos que já
incluíam, sugeriu-se a ampliação de sua carga horária, bem como a sua subdivisão
no decorrer do curso, de modo que se tenha, em todas as séries, uma disciplina
que trabalhe o referido tema.

Foi sugerido, também, que a maioria das disciplinas do curso de Pedagogia
incluísse temas sobre a educação de alunos com NEE nas demais disciplinas do
curso, visto que todas elas têm características educacionais, por exemplo, na
disciplina de Alfabetização incluir na ementa e nos conteúdos propostos o processo
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de alfabetização de crianças com deficiência (VITALIANO, 2002), bem como os
demais cursos de licenciatura incluíssem conteúdos a respeito nas disciplinas
referentes a metodologia de ensino e estágio (VITALIANO, 2007).

Sobre os conteúdos a serem trabalhados, as sugestões foram diversas,
enfatizando-se, particularmente, as metodologias de ensino adequadas a cada uma
das categorias de deficiência. A maioria dos professores comentou que é necessário
o conhecimento sobre as características das deficiências e de como trabalhar com
a diversidade em classe comum (VITALIANO, 2002, 2007).

Para Guasselli (2005, p. 7), “não basta apenas trabalhar com os conteúdos
cognitivos”, visto que o que leva os professores a estigmatizar os alunos com
NEE é de ordem afetiva, vinculado a conteúdos emocionais. Portanto, este alerta
deixa claro que o processo de formação dos professores deve prever atividades e
conteúdos que deem conta de aspectos pessoais do professor também.

Registramos, ainda, sugestões referentes às concepções de desenvolvimento
e aprendizagem, que devem ser trabalhadas no processo de formação dos
professores. Observamos que esta indicação é uma das mais frequentes encontradas
em artigos que comentam a formação do professor para a inclusão de alunos com
NEE (OMOTE, 2000; FERREIRA; FERREIRA, 2004; RODRIGUES, 2005 e
outros).

A condição que unanimemente foi considerada fundamental para a formação
dos professores é a possibilidade dos graduandos realizarem estágios, especialmente
em classe comum, que tenham alunos com NEE, mas não estágio de simples
observação e, sim, participativo, de preferência com desenvolvimento de projetos
e de auxílio ao professor regente na condução das aulas (VITALIANO, 2002,
2007).

Outra sugestão que se destaca, especialmente na literatura especializada, é a
ênfase na importância da formação do professor reflexivo, pois a reflexão possibilita
ao professor, diante das situações complexas e problemáticas, integrar de forma
inteligente e criativa seus conhecimentos teóricos/metodológicos de modo a ter
êxito profissional (MARTINS, 2006).

Ao tratar sobre o currículo, Moreira (2001, p. 39) pressupõe que “as reflexões
sobre currículo devem incluir, necessariamente, reflexões sobre o professor e sobre
sua prática”, propondo assim uma visão dinâmica de currículo, que o percebe
como “experiências pedagógicas em que docentes e estudantes constroem e
reconstroem conhecimentos” e que, previamente, devem ter sido planejadas pelos
docentes. Desta forma, não ocorre desenvolvimento curricular se não houver o
desenvolvimento do professor. Por isso, “não se pode pensar currículo sem pensar
o professor e a sua formação.”

Existem vários significados para currículo, associados a conteúdos, como
experiência de aprendizagem, planos, objetivos educacionais. Porém, neste estudo,
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adotaremos duas definições que, segundo nossas análises, se complementam. A
primeira foi explicitada por Moreira (2001), que entende currículo como o “conjunto
de experiências e de conhecimentos que a escola oferece aos estudantes” (SILVA
apud MOREIRA, 2001, p. 42); a segunda, comentada por Pereira et al. (2007, p.
194), considera que currículo “constitui um dispositivo mediador das relações
entre a escola e a sociedade e entre a teoria e a prática [...]; pode então ser considerado
como constitutivo dos ‘cenários’ nos quais o desenvolvimento humano se processa.”

Segundo Moreira (2001), é unânime o reconhecimento pela literatura da
área que o currículo tem como aspecto central o conhecimento, especialmente
pelos autores da teoria crítica de currículo que buscam compreender a relação
entre “conhecimento, escola e poder”, tendo em conta que “o conhecimento escolar
tem contribuído para preservar relações de poder que oprimem determinados
grupos e indivíduos e garantem os privilégios a outros” (MOREIRA, 2001, p.42).

Considerando que nosso interesse é justamente o processo de formação
acadêmica de professores que venham a desenvolver práticas pedagógicas capazes
de eliminar, no espaço escolar, a opressão e a discriminação dirigida a determinados
grupos, buscamos, por meio do estudo dos currículos dos cursos de Pedagogia,
desvendar como está ocorrendo a preparação do pedagogo para isso.

Para efetivar um processo de formação que garanta a possibilidade de virmos
a ter professores com estas características, julgamos ser necessário dedicarmo-nos
ao estudo da organização de tal processo. Para isso, o caminho encontrado foi
buscar conhecer e analisar os processos de formação, por meio dos projetos
pedagógicos (currículo).

Método

Considerando os objetivos da pesquisa, ela se apresenta com uma abordagem
qualitativa, não obstante algumas de suas análises são desenvolvidas por meio de
dados quantitativos.

O presente estudo se constitui em uma pesquisa documental, segundo
abordagem de Marconi e Lakatos (2003), Minayo (1996), Triviños (1987) e toma
como base de análise a forma desenvolvida nas pesquisas de Martins (2005) e
Pereira et al. (2007), que também analisaram projetos pedagógicos por meio de
documentos.

A pesquisa documental caracteriza-se por utilizar fontes diversas,
normalmente não localizadas nas bibliotecas, tais como documentos conservados
em arquivos de órgãos públicos (fonte utilizada na presente pesquisa) e instituições
privadas, como, por exemplo, ofícios, memorandos, projetos e até mesmo cartas
pessoais, diários e fotografias.

Os documentos selecionados para análise desta pesquisa foram os projetos
pedagógicos dos cursos de Pedagogia, de todas as Instituições de Ensino Superior
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(IES) públicas dos Estados do Paraná e de São Paulo, organizados após a publicação
das Diretrizes curriculares do curso de Pedagogia em 2006.

As IES do Estado do Paraná contatadas foram: sete universidades públicas,
sendo seis estaduais: Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade
Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual do Centro-Oeste
(UNICENTRO), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE),
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG); uma federal: Universidade Federal do Paraná (UFPR); e
mais quatro faculdades estaduais: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Paranavaí (FAFIPA), Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras
de Paranaguá (FAFIPAR), Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão (FECILCAM) e Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de União
da Vitória (FAFI-UV), que oferecem o curso de Pedagogia. As universidades UEM,
UNICENTRO, UNIOESTE e UENP são multicampi, dessa forma, oferecem o
referido curso em mais de uma cidade.

As IES do Estado de São Paulo contatadas foram: Universidade Estadual
Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), a qual apresenta o curso de Pedagogia
nos Campus de: Marília, Araraquara, Presidente Prudente, São José do Rio Preto,
Rio Claro e Bauru; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Universidade
de São Paulo, com dois campi: São Paulo e Ribeirão Preto; Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP); e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Embora
as pesquisadoras tenham contatado todas as universidades públicas de ambos os
Estados, nem todas forneceram os dados solicitados como poderemos verificar na
descrição dos resultados.

Considerando que o acesso aos projetos pedagógico dos cursos nos
possibilitou informações sobre a nomenclatura das disciplinas, as suas ementas e a
carga horária, esses dados serão apresentados a seguir, contando com análises
quantitativas e qualitativas.

Resultados

Considerando os objetivos deste trabalho, inicialmente apresentaremos os
resultados das análises desenvolvidas junto às ementas contidas nos projetos
pedagógicos do curso de Pedagogia das IES do Estado do Paraná em relação às
disciplinas que são diretamente relacionadas ao tema Educação Especial e/ou
Educação Inclusiva e/ou atendimento a alunos com NEE. Foram consideradas
disciplinas diretamente relacionadas, aquelas que a maioria dos conteúdos previstos
se refere aos temas alvos da pesquisa. As análises abrangeram cinco universidades
públicas: UEL, UEM, UNICENTRO, UNIOESTE, UEPG e uma faculdade, a
FAFIPAR. As universidades UEM, UNICENTRO e UNIOESTE, como já dito,
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são multicampi, e oferecem o referido curso em mais de uma cidade, por isso, no
quadro 1, temos a apresentação de seus dados em mais de uma cidade. O quadro
dispõe os dados referentes a nomenclatura, ementa e carga horária das disciplinas
analisadas.

Apresentamos os dados apenas das IES nominadas acima em razão de
algumas universidades não terem disponibilizado as informações solicitadas, o que,
de certa forma, dificultou o desenvolvimento da pesquisa. De modo geral,
verifica-se no quadro 1 que todas as IES que disponibilizaram os dados solicitados
têm disciplinas que contemplam o tema alvo da pesquisa. Esclarecemos que a
disciplina de Libras não foi analisada no presente artigo em virtude de ter sido
alvo de análises específicas em outro artigo de Vitaliano, Dall’Acqua e Brochado
(2010), muito embora também a consideramos disciplina diretamente relacionada
ao tema em foco.

Destacamos que os dados dispostos no quadro 1 se referem às ementas
disponibilizadas pelas IES em 2010, como as vigentes na época. Esclarecemos que
o termo OB, disposto no quadro a seguir, se refere ao fato de a disciplina ter
caráter obrigatório no curso, e o termo OP se refere ao fato de ser optativa.
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Quadro 1 – Caracterização das disciplinas diretamente relacionadas ao
atendimento de alunos com NEE contidas nos projetos curriculares do curso

de Pedagogia das IES públicas do Estado do Paraná

IES NOME DA 
DISCIPLINA 

CARGA 
HORÁ 

RIA 
EMENTA 

UEL  
Londrina 
 

Educação 
Especial 
 
 
 
 
 
Saberes e 
Fazeres do 
Professor 
diante das 
Dificuldades de 
Aprendizagem  
 
 
 
Educação e 
Diversidade 

60 h 
(OB) 
 
 
 
 
 
60 h 
(OP) 
 
 
 
 
 
 
 
60 h 
(OB) 

Caracterização das Necessidades Educacionais 
Especiais. Educação Especial nos diferentes níveis 
de ensino. Adaptações Curriculares. Estratégias 
pedagógicas favorecedoras da inclusão no contexto 
escolar. Avaliação das necessidades educacionais 
especiais no contexto educacional. 
 
Histórico das concepções de dificuldades de 
aprendizagem. Caracterização das dificuldades de 
aprendizagem. Abordagens contextuais: prevenção e 
intervenção. Multiplicidade de fatores na 
determinação das dificuldades de aprendizagem. 
Possibilidades de observação das dificuldades de 
aprendizagem em sala de aula. Possíveis alternativas 
de atuação pedagógica nas dificuldades de 
aprendizagem em diferentes contextos educativos. 
 
Conceitos de diversidade, inclusão e exclusão. 
Processo de discriminação, estigmatização e 
segregação social. Caracterização das diferenças 
significativas: classe social, gênero, cultura, etnia, 
religião e pessoas com necessidades especiais. 
 

UEM  
Maringá e 
Cianorte 
 

Necessidades 
Educacionais 
Especiais 
 
 
 
 
 
 
Políticas, Gestão 
e Diversidade 
(semipresenciais) 
 
 
 
Problemas 
Escolares e 
Dificuldades 
Especificas de 
Aprendizagem: 
Contextualiza- 
ção Histórica 

34 h 
(OB) 
 
 
 
 
 
 
 
34 h 
(OB) 
 
 
 
 
34 h 
(OB) 

Necessidades educacionais especiais e mediação na 
prática pedagógica.  
Possibilitar o conhecimento sobre a história do 
atendimento de pessoas com necessidades 
educacionais especiais; identificar diferentes 
necessidades educacionais especiais; subsidiar a 
compreensão da mediação como um dos fatores 
para o desenvolvimento humano. 
 
Diversidade nos processos educativos. 
Explorar as especificidades na diversidade dos 
processos educativos. 
 
 
 
Problemas escolares e dificuldades específicas de 
aprendizagem. 
Diferenciar problemas escolares e dificuldades 
específicas de aprendizagem; 
Propiciar o entendimento do percurso histórico dos 
estudos sobre problemas na aprendizagem escolar; 
Levar a compreensão de fatores que interferem na 
aprendizagem escolar. 
 

UEPG  Pedagogia 51 h Caracterização das necessidades educacionais 
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UEPG  
Ponta Grossa 

Pedagogia 
Inclusiva 

51 h 
(OB) 

Caracterização das necessidades educacionais 
especiais. Níveis de prevenção. Recursos 
pedagógicos. Acessibilidade. Múltiplas linguagens da 
inclusão. Bilinguismo. Sistema Sign Writing. Sistema 
Braille. Alfabetização tecnológica inclusiva. 
 

UNIOSTE  
Cascavel  

Fundamentos 
da Educação 
Especial 

120 h 
(OB) 

Conhecimento das especificidades e potencialidades 
das pessoas com necessidades educacionais 
especiais, tendo em vista a ação educacional junto a 
um corpo discente heterogêneo; avaliação crítica e 
perspectivas de atuação, considerando o educador 
agente de transformação social; tendências 
participativas e integrativas; a normalização, 
integração e participação plena do aluno no 
usufruto de seus direitos como cidadão. 
 

UNIOSTE 
Foz do Iguaçu  
 

Fundamentos 
da Educação 
Especial 

68 h 
(OB) 

Compreensão do desenvolvimento histórico e 
filosófico da educação especial: concepção, 
necessidade e sua articulação com os processos de 
integração e inclusão; conhecimento das 
características e potencialidades das pessoas com 
necessidades educacionais especiais na perspectiva 
histórica social. 
 

UNIOSTE 
Francisco 
Beltrão 

Educação 
Especial e 
Inclusiva 

136 h 
(OB) 

Análise de aspectos históricos, natureza e extensão 
da excepcionalidade. Caracterização e estudo da 
evolução do atendimento educacional de pessoas 
com necessidades especiais. Proposta pedagógica 
para a educabilidade de alunos com necessidades 
especiais a partir de suas características e 
possibilidades. Princípios éticos e filosóficos da 
Educação Inclusiva no contexto da Escola Pública: 
Direito, Legislação, Cidadania. Análise e construção 
do processo de Educação Inclusiva, priorizando 
adaptações curriculares e redes de apoio como 
estratégia para educação de alunos com 
necessidades especiais. 
 

UNICENTRO  
Irati  
 

Fundamentos 
da Educação 
Especial 
 
 
 
 
 
 
Educação 
Inclusiva 
 

68 h 
(OB) 
 
 
 
 
 
 
 
68 h 
(OB) 

Retrospectiva da Educação Especial no contexto da 
Educação Brasileira. Perspectivas dos serviços e 
programas de atendimento em Educação Especial. 
O processo ensino-aprendizagem dos alunos com 
necessidades educacionais especiais nas áreas 
mental, sensorial e física e as estratégias 
pedagógicas. 
 
 
Os pressupostos pedagógicos do trabalho em 
Educação Especial numa concepção histórica. O 
paradigma contemporâneo da Educação Inclusiva e 
suas principais características: aspectos linguísticos, 
eliminação de barreiras, adaptações curriculares, 
empregabilidade e as metodologias alternativas que 
atendam ao princípio da diversidade objetivando a 
inclusão social. 
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O quadro 1 mostra que, em relação ao atendimento de alunos com NEE,
temos disciplinas que abordam especificamente a população atendida pela Educação
Especial e outras referentes ao atendimento de alunos que apresentam dificuldades
de aprendizagem, visto que, em nosso país, o campo de atendimento da Educação
Especial compreende os alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos
globais de desenvolvimento (BRASIL, 2008). E, no caso dos alunos com
dificuldades de aprendizagem não associadas à deficiência, temos a área de
Psicopedagogia como responsável. Observamos que este fato favoreceu a
construção da nomenclatura das disciplinas analisadas, considerando que algumas
incluíram em sua denominação o termo Educação Especial e outras o termo
Dificuldades de Aprendizagem. Vimos ainda que todas as IES têm disciplinas que
tratam da população alvo da Educação Especial, mas apenas duas IES têm uma

UNICENTRO  
Guarapuava 
 

Teoria e 
Metodologia da 
Educação 
Especial 

136 h 
(OB) 
 

Características da pessoa com necessidades 
educacionais especiais. Construção histórica da 
Educação Especial/Inclusiva. Pressupostos sociais, 
educacionais e políticos. Direitos humanos com 
vida independente, cidadania e trabalho. Inclusão, 
família e escola. 
 

FAFIPAR  
Paranaguá  
 

Fundamentos 
da Educação 
Especial 

68 h 
(OB) 

A Educação Especial como modalidade educacional 
na primeira etapa da Educação Básica Nacional 
(Educação Infantil) para alunos com necessidades 
educacionais especiais, segundo a Lei das Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. A 
legislação e os princípios de individualização, 
normalização e a integração como fundamentos 
dessa modalidade educacional. Os fundamentos 
filosófico, legal e político educacional. Reflexão 
crítica de questões ético-políticas e educacionais na 
ação do Educador quanto à interação dos alunos 
com necessidades educacionais especiais. A 
proposta de inclusão visando a qualidade de 
aprendizagem e sociabilidade para todos e 
principalmente ao aluno com necessidades 
educacionais especiais. Formas de atendimento da 
Educação Especial nos sistemas de ensino à 
clientela característica dessa modalidade educacional 
e apoio pedagógico especializado. A ação do 
educador junto ao corpo discente: inclusão, 
prevenção das deficiências; as especificidades de 
atendimento. A avaliação no contexto escolar e as 
adaptações curriculares. O conceito, atendimento e 
apoio das diferentes áreas da Educação Especial: 
Condutas Típicas; Deficiência Física; Deficiência 
Mental; Superdotação/Altas Habilidades; 
Deficiência Sensorial (Auditiva e Visual); Múltiplas 
Deficiências e Educação Profissional. 
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disciplina que trata dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. A
carga horária variou entre 34 e 136 horas. Ao analisar os conteúdos das ementas,
destaca-se a ementa da disciplina Fundamentos da Educação Especial da FAFIPAR,
pelo fato de os conteúdos programados serem extensos, o que nos leva a crer que
dificilmente serão cumpridos, em virtude da carga horária ser de apenas 68 horas.

Analisando as ementas, de modo geral, podemos identificar que os conteúdos
programados não apresentam muita variação, os objetivos são voltados para a
caracterização das necessidades educacionais especiais, construção do processo
inclusivo, legislação e concepção histórica da educação especial.

Nas ementas referentes ao curso de Pedagogia da UNIOESTE, oferecido
nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, a nomenclatura e as
ementas das disciplinas não apresentaram uma diferença significativa entre os cursos.
Entretanto, houve variação em relação à carga horária, que oscilou entre 68 e 136
horas.

As ementas referentes aos cursos de Pedagogia da UEM, FAFIPAR e UEPG
dão ênfase às diversas deficiências, a partir de suas características e possibilidades.
O curso da UEM contempla conteúdos relacionados ao “conhecimento da história
do atendimento das pessoas com necessidades educacionais especiais”, bem como
a “mediação da prática pedagógica”, com carga horária de 34 horas. Já o curso de
Pedagogia da UEPG, com a disciplina “Pedagogia Inclusiva”, dá ênfase à
caracterização das necessidades educacionais especiais, com uma carga horária de
51 horas.

Cabe ressaltar que a UEM apresenta a disciplina de “Políticas, Gestão e
Diversidade”, com carga horária de 34 horas, de forma semipresencial.

Em relação aos cursos de Pedagogia oferecidos pela UNICENTRO nas
cidades de Guarapuava e Irati, verificamos que eles apresentam algumas diferenças,
desde a diversificação na nomenclatura, até a variação na carga horária. No campus
de Irati, o curso apresenta duas disciplinas: “Fundamentos da Educação Especial”
e “Educação Inclusiva”, com carga horária de 68 horas cada uma. No campus de
Guarapuava, o curso apresenta apenas uma disciplina, “Teoria e Metodologia da
Educação Especial”, com carga horária de 136 horas. Em relação aos conteúdos,
não há variações significativas.

Como mostra o quadro 1, em duas IES, encontramos disciplinas específicas
que tratam do tema dificuldades de aprendizagem. Na UEM, temos a disciplina
“Problemas Escolares e Dificuldades Específicas de Aprendizagem:
Contextualização Histórica”, que aborda conteúdos relacionados à diferenciação
dos problemas escolares, bem como o histórico dos estudos sobre problemas na
aprendizagem, com carga horária de 34 horas. Na UEL, a disciplina é “Saberes e
Fazeres do Professor diante das Dificuldades de Aprendizagem”, que trabalha
conteúdos referentes à “caracterização das dificuldades de aprendizagem, possíveis
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alternativas de atuação pedagógica nas dificuldades de aprendizagem e também
os fatores que determinam as dificuldades”. A disciplina apresenta uma carga
horária de 60 horas.

Destacamos que a UENP de Cornélio Procópio não disponibilizou todos
os dados solicitados, pois o Projeto Político Pedagógico enviado não contemplava
as ementas das disciplinas. Foi possível identificar, no rol das disciplinas, apenas
uma disciplina que contempla o tema da Educação Especial, com uma carga horária
de 144 horas. Também não recebemos o projeto curricular da UENP de Jacarezinho,
da UFPR, da FAFIPA, da FAFI-UV e da FECILCAM.

A seguir, serão analisadas as características das demais disciplinas do curso
de Pedagogia das IES do Estado do Paraná, que apresentam algum tópico referente
ao tema em foco, muito embora se refiram a outros conteúdos. Estas disciplinas
foram denominadas de indiretamente relacionadas por não ter como tema central
a questão foco desta pesquisa, mas contemplar algum conteúdo relacionado.
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Quadro 2 – Caracterização das disciplinas indiretamente relacionadas ao
atendimento de alunos com NEE contidas nos Projetos curriculares do curso

de Pedagogia das IES públicas do Estado do Paraná

IES NOME DAS 
DISCIPLINAS 

CARGA 
HORÁ 

RIA 
EMENTA 

UEPG  
Ponta Grossa 
 

Cidadania e 
Sociedade 

68 h  Conceito e histórico de cidadania. Direitos e 
deveres do cidadão. Ética. Cidadania e 
trabalho. Cidadania e educação. Diretrizes 
para o atendimento às pessoas com 
necessidades educacionais especiais. 
Princípios e características da educação 
inclusiva. Aspectos éticos, políticos e 
educacionais da inclusão sócio 
pedagógica. Aspectos psicológicos, 
biológicos e sociais do uso de drogas lícitas e 
ilícitas. Dependência. Prevenção, 
recuperação, tratamento. 
 

UNIOESTE 
Francisco 
Beltrão 
 

Psicologia da 
Educação II 
 

102 h  Principais Teorias do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem e suas respectivas Implicações 
Pedagógicas. Dificuldades de 
Aprendizagem numa visão 
Multidisciplinar. Sexualidade e Educação 
Sexual. 
 

UNICENTRO 
Guarapuava 

Planejamento e 
Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágio 
supervisionado 
nos anos iniciais – 
4 aulas (semestral)  

102 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 h 

Avaliação do processo ensino-aprendizagem 
numa visão histórica, contemplando as 
diversas concepções pedagógicas e a 
construção e aplicação de instrumentos. 
Avaliação e encaminhamentos relativos a 
necessidades educacionais especiais.  
Avaliação institucional e planejamento como 
estratégia para a identificação e busca de 
alternativas com vistas à melhoria da 
qualidade de ensino. Projeto político 
pedagógico. 
 
 
Elaboração e desenvolvimento de projetos 
pedagógicos nos anos iniciais. Experiências 
de docência em instituições escolares nos 
anos iniciais do ensino fundamental, 
atendendo também, alunos com 
necessidades especiais incluídos. Reflexão 
sobre a práxis pedagógica e a atividade 
docente. 
 

FAFIPAR  
Paranaguá  

 Psicologia do 
Desenvolvimento 
e da 
Aprendizagem 

68 h  Aspectos do desenvolvimento biológico, 
cognitivo, emocional e social nas perspectivas 
das teorias psicológicas de desenvolvimento e 
aprendizagem. Aspectos psicológicos das 
dificuldades de aprendizagem e das 
necessidades especiais. 
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Ao analisar o quadro 2, o curso de Pedagogia da UNICENTRO, campus
de Guarapuava, merece destaque pelo fato de ter duas disciplinas que contemplam
temas relacionados à questão em foco, especialmente pela inclusão do tema:
atendimento a alunos com NEE na disciplina “Estágio supervisionado nos anos
iniciais” especialmente, porque a necessidade de oportunidade de estágio em salas
de aulas inclusivas é um dos aspectos mais destacados nas pesquisas que tratam da
questão da formação do professor para inclusão dos alunos com NEE
(RODRIGUES, 2008; VITALIANO; MANZINI, 2010).

Há também a disciplina “Planejamento e Avaliação”, que apresenta entre os
seus conteúdos a “Avaliação e encaminhamentos relativos às necessidades
educacionais especiais”. Este conteúdo nos inspira alguma preocupação, tendo
em vista que, na perspectiva inclusiva, como bem comenta Carvalho (2005), a
avaliação está vinculada à compreensão das NEE dos alunos visando o planejamento
das condições de ensino, bem como as adaptações do contexto escolar que se
fazem necessárias e não o encaminhamento dos alunos para outras instâncias
educacionais, prática comum no modelo de atendimento denominado integração.

No curso de Pedagogia da UNIOESTE de Francisco Beltrão, entre os
conteúdos propostos na disciplina de “Psicologia da Educação”, temos o conteúdo
referente à “Dificuldade de Aprendizagem numa visão Multidisciplinar”. O curso
da FAFIPAR também oferece uma disciplina referente à Psicologia, desenvolvendo
um conteúdo voltado para os “Aspectos psicológicos das dificuldades de
aprendizagem e das necessidades especiais”.

Em relação às características das disciplinas, que em seu texto apresentaram
tópicos relacionados à Educação Especial e à Educação Inclusiva, foi identificado
que os assuntos trabalhados são bem abrangentes e diversificados, desde aspectos
referentes ao processo de aprendizagem de alunos com dificuldades de
aprendizagem, o atendimento a alunos com NEE na disciplina de Estágio
Supervisionado, até mesmo os princípios e diretrizes dos atendimentos aos alunos
coma NEE.

A seguir, apresentaremos os resultados das análises desenvolvidas junto às
ementas contidas nos projetos pedagógicos do curso de Pedagogia das IES do
Estado do São Paulo em relação às disciplinas que são diretamente relacionadas ao
tema Educação Especial e/ou Educação Inclusiva e/ou atendimento a alunos com
NEE.
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Quadro 3 – Caracterização das disciplinas diretamente relacionadas ao
atendimento de alunos com NEE contidas nos projetos curriculares do curso

de Pedagogia das IES públicas do Estado de São Paulo

IES NOME DA 
DISCIPLINA 

CARGA 
HORÁ 

RIA 
EMENTA 

UFSCAR 
São Carlos 
 

Fundamentos de 
Educação 
Especial e 
Políticas de 
Inclusão 
 

60 h 
(OB) 

Estudo dos processos de trabalho, políticas e ações 
referentes às pessoas com necessidades especiais a 
partir das potencialidades e da diversidade cultural. 
 

UNESP  
São José do 
Rio Preto 

Tópicos de 
Educação 
Inclusiva 
 
 

60h 
(OB) 
 
 
 
 
 

A partir de situações de leitura de textos e exposição 
do docente pretende-se uma formação geral do 
estudante sobre os fundamentos políticos, legais, 
éticos e teóricos para implantação das políticas 
públicas de inclusão escolar. 
 

UNESP  
Araraquara 

Educação 
Especial 
 
 
Educação 
Inclusiva 
 

60h 
(OB) 
 
 
60h 
(OP) 

Desvio e estigma: contribuições à conceituação de 
deficiências. A educação especial na sociedade 
moderna e no Brasil. 
 
2) Não possuía ementa. 

UNESP  
Bauru 

Educação 
Inclusiva 
 
 
 
 
Plano de Ensino 
Individualizado 

68h 
(OB) 
 
 
 
 
34h 
(OP) 
 

Estudos para uma reflexão crítica sobre Políticas 
Públicas referentes a diversidade do alunado com 
NEE; Estudo sobre as Tecnologias Assistivas e a 
relação com mediação pedagógica e a utilização de 
seu uso específico na área da educação especial. 
 
A disciplina aborda as possibilidades de elaboração 
de um plano de ensino individualizado. Aplicação 
de estratégias educacionais que venham a atender 
alunos com necessidades educativas especiais 
incluídos em classe comum. 
 

UNESP 
Presidente 
Prudente 

Psicomotricidade 75h 
(OP) 

A psicomotricidade nos problemas do 
desenvolvimento: 
. Deficiência mental 
. Hiperatividade e déficit de atenção 
. Autismo 
. Síndrome de Down 
. Deficiências motoras (PC)  
 

UNIFESP 
Guarulhos 

Psicologia e 
educação II 
 
 

75h 
(OB) 

Introdução e discussão de contribuições da 
Psicologia para a compreensão e abordagem da 
educação e desenvolvimento de pessoas com 
deficiências; de problemas e distúrbios de 
aprendizagem (as contribuições de Piaget/Inhelder, 
Wallon e Vigotski). 
 

 Educação 60h O acesso ao conhecimento e aos ambientes sociais e 
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UNICAMP 
Campinas 
 

Educação 
Especial e 
Inclusão  
 
 
 
Seminário de 
Educação 
Especial  
 
 
Ética e 
Diversidade 
 
 
 
 
Lingua(gem) 
Poder e Práticas 
Educacionais 
 
 
 
Escolas para 
Todos – Ensino 
Inclusivo 
 
 
Desenvolvimen 
to Emocional da 
Criança 
Deficiente 
 
 
 
 
Aprendizagem e 
Educação 
Especial 
 
 
Organização do 
Trabalho para o 
Deficiente 
Mental 
 
 
Tópicos 
Especiais em 
Psicologia do 
Deficiente 
Mental 
 
Deficiência 
Mental e Família 

60h 
(OB) 
 
 
 
 
30h 
(OB) 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
30h 
(OP) 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
60h 
(OP) 

O acesso ao conhecimento e aos ambientes sociais e 
escolares de alunos com deficiência e altas 
habilidades, diante da responsabilidade de se 
garantir o direito à Educação, como prescrição 
constitucional, no ensino básico e superior. 
 
As distintas necessidades especiais e a produção da 
subjetividade. Perspectiva multidisciplinar para 
compreensão das necessidades especiais; formas de 
trabalho educativo e a atuação do pedagogo. 
 
Esta disciplina objetiva levar alunos e alunas a 
compreenderem o princípio do respeito à 
diversidade como um pressuposto ético essencial 
para a atuação docente em uma escola que se 
pretende democrática e inclusiva. 
 
A partir do estudo das relações entre língua(gem), 
conhecimento e poder, e do necessário retorno à 
história das ideias, serão analisadas diferentes 
inscrições discursivas a respeito dos chamados 
“alunos com necessidades especiais”. 
 
A disciplina tratará de aspectos teóricos e práticos 
relativos ao impacto da inclusão escolar na 
organização administrativa e pedagógica das escolas 
regulares.  
 
Existe uma farta literatura sobre o mundo interno 
da criança, que sobrevive nos adultos como mundo 
encantado. Pouca coisa existe sobre o mundo 
encantado da criança deficiente, que é marcado por 
lacunas e tensões não resolvidas. Esta disciplina 
entra no mundo especialmente através das obras de 
Melanie Klein. 
 
Estudo e análise das abordagens psicológicas que 
contribuem para a atuação diante de necessidades 
educacionais especiais. 
 
 
A partir de um estudo evolutivo dos processos de 
trabalho nos vários setores econômicos, procurar-
se-á pensar nas transformações necessárias para a 
inserção do deficiente mental no trabalho 
produtivo. 
 
Não possuía ementa. 
 
 
 
 
 
A deficiência mental como reveladora de situações 
limite nas relações família-sociedade. Análise das 
representações sociais sobre deficiência mental e 
dos dispositivos de administração e controle dessas 
situações limite. 
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USP Ribeirão 
Preto 

Fundamentos de 
Educação 
especial 
 

30h 
(OB) 

Analisar as questões conceituais (filosóficos-ético-
políticas) relativas às necessidades educativas 
especiais no contexto da Educação Inclusiva. 

USP 
 São Paulo 

Educação 
Especial – 
Fundamentos 
Políticas e 
Práticas 
Escolares 
 
Políticas de 
Atendimento à 
Alunos com 
Necessidades 
Educacionais  
 
Especiais 
Políticas Sociais 
e Educação 
Especial: a 
construção de 
práticas 
Intersetoriais 
 
Educação e 
infância 
problemática: 
elementos de 
psicanálise e 
educação 
especial 
 
 
 
Educação 
Especial: 
abordagens e 
tendências na 
área da 
deficiência 
intelectual 
 
 
 
 
 
Educação 
Especial: 
abordagens e 
tendências na 
área da 
deficiência visual 

90h 
(OB) 
 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
75h 
(OP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60h 
(OP) 
 
 
 
 
 
 

Compreender princípios, conceitos e concepções do 
campo da educação especial. Analisar diretrizes 
legais da política brasileira educacional brasileira 
para o atendimento de alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
 
 
Esta disciplina visa a proporcionar aos estudantes 
elementos para a análise de políticas públicas, 
legislação, planos e programas governamentais para 
o atendimento escolar de alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
 
Educação especial; Políticas sociais; Política 
educacional brasileira e educação especial; Políticas 
de saúde; Política cultural; Intersetorialidade e 
gestão pública; Indicadores sociais de condição de 
vida; Propostas e Programas em desenvolvimento 
na perspectiva intersetorial. 
 
 
A partir das teses psicanalíticas sobre o tempo da 
infância como momento constitutivo da 
subjetividade, pretende-se reconsiderar o algoritmo 
psicológico desenvolvimentista que amarra o 
discurso pedagógico em torno da dita educação 
especial. Assim, sendo espera-se poder contribuir 
sobre o debate atual em torno das vicissitudes e 
impasses experimentados na inclusão escolar de 
crianças com necessidades educativas especiais. 
 
Oportunidade de acesso ao conhecimento sobre a 
educação dos alunos com deficiência intelectual. 
(etiologia, direito à educação, programas de serviços 
e apoio, inclusão, envolvimento parental) Nesse 
sentido, poderá oferecer uma formação voltada para 
a compreensão da educação especial no âmbito de 
suas práticas e tendências do atendimento 
oferecido, bem como, da atuação do professor quer 
seja na educação comum ou especial, como 
pressupostos o compromisso com a universalização 
da educação e o respeito à diversidade humana. 
 
A disciplina busca estudar a educação especial no 
contexto do sistema educacional brasileiro, 
enfocando as características da deficiência visual; 
etiologia, efeitos sobre a educação do aluno; as 
adaptações curriculares, os equipamentos e os 
recursos materiais e pedagógicos que necessita para 
participar dos programas comuns de ensino.  
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Ao analisar os dados apresentados no quadro 3, verificamos que todas as
IES apresentaram pelo menos uma disciplina relacionada ao tema em foco, e muitas
delas (USP - São Paulo, UNICAMP, UNESP – Bauru, Presidente Prudente e
Araraquara) dispõem de disciplinas optativas.

Verificamos que o tema mais comum na maioria das disciplinas consideradas
obrigatórias se referiu aos aspectos políticos referentes à educação inclusiva, com
exceção da UNESP de Presidente Prudente e da UNIFESP. Outros temas
recorrentes, assim como nas IES do Estado do Paraná, foram a caracterização das
deficiências e as metodologias de ensino. Estes temas estiveram presentes tanto
nas disciplinas obrigatórias quanto nas optativas. A carga horária prevista nas
disciplinas variou de 30 a 90 horas, sendo que aproximadamente 65% delas
apresentaram a carga horária de 60 horas.

Sobressai, no quadro 3, o fato de muitas das disciplinas previstas, tanto
obrigatórias como optativas, enfatizarem aspectos psicológicos, tais como
desenvolvimento emocional (UNICAMP) e a relação entre Psicanálise e Educação
Especial (USP). Destaca-se a UNIFEST, tendo em vista que a sua única disciplina
que tratava de questões relacionas ao atendimento dos alunos com NEE estava
vinculada às teorias de desenvolvimento e aprendizagem. Esta tendência de relegar
à área de Psicologia o atendimento dos alunos com NEE, mostra o quanto a área
de Educação ainda não reconhece o processo de ensino e aprendizagem desses
indivíduos como parte de suas atribuições, pois não encontramos em nenhuma
das ementas relacionadas à Didática e Metodologias de Ensino alguma indicação
de preocupação com este tema.

Em relação às disciplinas optativas, identificamos que, principalmente a USP
de São Paulo e a UNICAMP apresentam diversas disciplinas que tratam de questões
relacionadas ao atendimento de alunos com NEE, com ênfase no atendimento
aos alunos com deficiência intelectual, pois identificamos três disciplinas na
UNICAMP e uma na USP que têm como foco questões específicas relacionadas a
essa determinada categoria de deficiência.

Outro aspecto que se destaca em relação às disciplinas propostas como
optativas na USP e na UNICAMP é o fato de apresentarem preocupações
relacionadas a ética, políticas sociais e análises sociológicas sobre linguagem e poder.

A seguir, apresentamos o quadro 4, que contempla a descrição da
nomenclatura, carga horária e ementa das disciplinas indiretamente relacionadas
ao tema em foco contidas nos projetos curriculares dos cursos de Pedagogia das
IES públicas do Estado de São Paulo.
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Quadro 4 – Caracterização das disciplinas indiretamente relacionadas ao
atendimento de alunos com NEE contidas nos Projetos curriculares do curso

de Pedagogia das IES públicas do Estado do São Paulo

IES NOME DAS 
DISCIPLINAS 

CARGA 
HORÁ 

RIA 
EMENTA 

UFSCAR 
São Carlos 

Educação 
Infantil – a 
criança, a 
infância e as 
instituições 
 
 

60h 
(OP) 

 Esta disciplina propõe a introdução do futuro 
professor nas questões relativas à história, 
sociologia, pedagogia e cultura da criança; além de 
buscar a compreensão e a análise das diversas 
vertentes que discutem o aparecimento da ideia de 
infância. A introdução das principais temáticas 
relativas à educação da criança de zero a seis anos 
permite analisar os quadros teórico-metodológicos 
orientadores da ação docente e das múltiplas 
questões relativas ao ensino e a aprendizagem das 
crianças pequenas. Para isso, a disciplina abordará 
os seguintes tópicos:- Fundamentos históricos, 
filosóficos e sociológicos acerca da criança e da 
infância.-Fundamentos históricos da escolarização 
da criança pequena.-Abordagens de ensino-
aprendizagem: as diversas escolas. A 
especificidade da sala de aula: planejamento, 
currículo, didática, avaliação na educação 
infantil.-As questões relativas à raça, gênero, 
corpo, necessidades especiais e diferenças em 
crianças de zero a seis anos. 
 

UNESP  
Bauru 

Estágio 
Curricular 
Supervisiona 
do nos anos 
iniciais do ensino 
fundamental 
 
 

102h 
(OB) 

Realizar atividades de observação, participação, 
elaboração de planos de ensino e exercícios de 
prática pedagógica, em salas de aula dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, assim como em 
atividades extra-classe, nas modalidades de 
educação de jovens e adultos, educação 
especial e educação à distância, assumindo 
progressivamente o efetivo papel de professor, 
considerando o projeto pedagógico e os planos de 
ensino da instituição educativa campo de estágio.  
 

UNESP  
Presidente 
Prudente 
 

Fundamentos da 
Educação 
Infantil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 
(OB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Leis e a Educação Infantil 
1.1. A educação infantil e as novas definições da 
Legislação: Constituição Federal (1988), ECA 
(I990), LDB (1996), DCNEI (1998), PNE (2000) 
e Política Nacional de Educação Infantil (2005). 
1.2. As políticas públicas de educação infantil e a 
realidade: desencontros e desafios. 
1.3. As políticas e os espaços para a criança 
com necessidades especiais 
1.4. Os profissionais da educação infantil: 
formação, atuação e perspectivas. 
 
Crianças com necessidades especiais 
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Psicologia da 
Criança de 0 à 6 
anos 
 
 Saúde na área de 
Educação 

75h 
(OB) 
 
 
75h 
(OP) 

Crianças com necessidades especiais 
3.1. Diversidade como desafio. 
3.2. Preconceitos no cotidiano escolar. 
 
Cuidados com o recém-nascido normal e 
deficiente Técnicas de esterilização e limpeza. 
 

 UNICAMP 
Campinas 

Antropologia da 
Educação 
 
 
 
 
 
Desafio das 
Diferenças na 
escola 
 

60h 
(OP) 
 
 
 
 
 
60h 
(OP) 

 Estudos de temas relacionados ao campo 
educacional de modo a refletir e questionar as 
relações entre Antropologia e Educação enquanto 
uma discussão teórica, histórica e política que 
envolve grupos que portam a marca da diferença e 
estão sujeitos a processos de exclusão/inclusão. 
 
O curso tratará dos pressupostos teóricos e das 
práticas pedagógicas de projetos de ensino escolar 
abertos às diferenças. 

UNIFESP 
São Paulo 

Psicologia e  
Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práticas 
Pedagógicas 
Programadas III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75h 
(OB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60h 
(OB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Psicologia como uma referência para a 
Educação e trabalho pedagógico escolar: 
aproximações e limites. 
▪ Principais abordagens da Psicologia quanto aos 
processos de desenvolvimento mental e 
aprendizagem: seus fundamentos e proposições 
acerca das relações entre sujeito e cultura; 
pensamento e linguagem; desenvolvimento e 
aprendizagem; cognição, afetividade e 
motricidade. 
 Abordagem inatista–maturacionista; 
Abordagem ambientalista comportamentalista. 
 Abordagem psicogenética ou interacionista-
construtivista de Jean Piaget. 
 Abordagem histórico-cultural de Lev S. Vygotsky. 
Contribuições da Psicologia para a 
compreensão e análise do cotidiano escolar e 
das temáticas que o configuram e desafiam: 
periodização do desenvolvimento e ensino; 
relações de ensino; problemas de aprendizagem 
e fracasso escolar; (in)disciplina na escola; 
violência na escola; sexualidade na escola; 
inclusão escolar de alunos com deficiências; o 
impacto da escola na constituição dos sujeitos. 
 
Espaço de aprendizagem interdisciplinar 
construído na perspectiva da articulação entre os 
estudos teóricos das diferentes disciplinas e 
práticas pedagógicas.[...]  
Linha 2: Ações de inclusão e constituição dos 
sujeitos nas práticas sociais - histórias de 
inclusão escolar: trabalho e formação de 
professores. Ações: Após a realização de 
entrevistas semiestruturadas com professores e 
estagiários da rede de ensino pública e privada, de 
Guarulhos(SP) e São Paulo(SP), tendo como  
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Residência 
Pedagógica – 
Gestão Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclusão 
Escolar: uma 
perspectiva 
sócio-histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45h 
(OB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75h 
(OP) 

objetivo a coleta de depoimentos sobre o trabalho 
 e a formação dos educadores, suas experiências, 
seus modos de participar e conceber o trabalho 
de inclusão escolar de alunos com 
deficiências em curso nos municípios 
referidos, o grupo trabalhará com o material 
coletado com o objetivo de compreender, 
relacionar e problematizar as condições e 
modos de formação, as ações de inclusão 
escolar de alunos com deficiências referidas 
pelos educadores entrevistados e as reflexões 
e concepções emergentes. Serão tomadas como 
objeto de estudo, as entrevistas e 
depoimentos/histórias coletados [...]. 
 
Conhecimento, identificação e análise do lugar, 
das relações e práticas educativas e de gestão em 
escolas de educação básica com o objetivo de 
consolidar conhecimentos teóricos e práticos no 
campo da Gestão escolar, em seus aspectos 
administrativos e pedagógicos. Serão realizadas 
observação e coleta de dados acerca das funções 
de gestão (direção e coordenação) em escolas 
públicas de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação 
Profissional e Escolas Especiais; assim como em 
outras instâncias do sistema de ensino. 
 
Urbanização e educação de massa. Estudos 
históricos das inovações educacionais no Brasil. 
Educação escolar e seleção dos mais aptos 
Educação e exclusão. 
 

USP 
São Paulo 

Financiamento 
da Educação 
Básica no Brasil: 
Os anos 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiculturalismo 
e Educação: 
introdução à 
temática 

60h 
(OP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60h 
(OP) 

 A disciplina, partindo da discussão das medidas 
constitucionais vinculatórias dos anos 80, e da 
regulamentação dos anos 90, proporcionada pela 
LDB (lei 9394/96) e pela EC 14/96 e 
regulamentação do FUNDEF (lei 9424/96 e 
demais legislações correlatas), procurará 
aprofundar a discussão do financiamento público 
da educação com as recentes (anos 2000), 
introduções da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000), que parametriza o gasto com pessoal, 
principal aporte de recursos financeiros das 
políticas educacionais e da entrada em vigor do 
novo Plano Nacional de Educação (PNE - lei 
10.172/2001) [...] Além disso, o financiamento da 
educação infantil, da EJA, do Ensino Médio, da 
Educação Especial, da educação profissional 
serão trabalhados de forma a serem 
compreendidos pelos educadores. 
 
Raça, etnia, sexualidade, gênero, ensino religioso e 
grupos religiosos, classe social, corporeidade e 
portadores de necessidades especiais em 
contexto escolar. 
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O quadro 4 evidencia que seis IES do Estado de São Paulo apresentam
disciplinas que têm como foco determinado conteúdo, mas que apresentam tópicos
referentes aos alunos com NEE, ou a Educação Especial .

Em uma única IES, na UNESP de Bauru, temos a indicação de estágio
relacionado à modalidade de Educação Especial, realizada por meio de atividade
extraclasse. Como já comentamos, há diversos pesquisadores que valorizam e
consideram a oportunidade de estágio essencial na formação do professor, mas
em salas de aulas inclusivas e não como atividades extraclasse, como se ainda
tivéssemos como proposta educacional o modelo de atendimento segregado. Desta
forma, identificamos que esta ementa ainda não apresenta uma compreensão do
atendimento aos alunos com NEE de modo inclusivo. Análises semelhantes também
podem ser aplicadas à disciplina Residência Pedagógica - Gestão Escolar apresentada
pela UNFESP, pois trata o trabalho do gestor escolar na escola especial e não trata
do trabalho do gestor para a inclusão dos alunos com NEE na escola regular.
Considerando que, desde 2008, temos a proposta de transformação das Escolas
Especiais em Centro de Atendimento Especializado (BRASIL, 2008), a proposta
de gestão em escolas especiais evidencia que o currículo proposto não considerou
a Educação Especial na perspectiva inclusiva e sim em contexto segregado.

Na UFSCar e na UNESP de Presidente Prudente encontramos a
preocupação de considerar as especificidades dos alunos com NEE nas disciplinas
referentes à educação infantil. Esse fato é um bom indicativo que tais cursos já
compreenderam que a inclusão dos referidos alunos deve ocorrer desde a Educação
Infantil no ensino regular.

Identificamos, também no quadro 4, disciplinas referentes à análise do
multiculturalismo (USP) e os Desafios da Diferença (UNICAMP) que incluem a
população com NEE em suas análises, disciplinas relacionadas às áreas da
Antropologia (UNICAMP) e da Psicologia (UNIFESP) e, até mesmo uma que
trata da questão de Financiamentos da Educação (USP). De modo geral,
identificamos que as IES do Estado de São Paulo também estão oferecendo
oportunidades de discussão e conhecimentos sobre as especificidades do
atendimento educacional dos alunos com NEE e da Educação Especial em diversas
disciplinas dispostas nos currículos dos cursos, especialmente nos cursos oferecidos
pela USP – São Paulo e pela UNICAMP.

Considerações Finais

De modo geral, os dados obtidos evidenciaram que todas as IES apresentam,
na grade curricular do curso de Pedagogia, pelo menos uma disciplina que tem
como foco análises sobre o atendimento educacional de alunos com NEE. Alguns
cursos acrescentam conteúdos a respeito em outras disciplinas, o que indica que
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estamos em processo de considerar que a população que apresenta NEE, também
deve ser alvo da área da Educação. Muito embora algumas ementas contemplem
termos que nos remetem ainda a uma perspectiva segregada da Educação Especial.

Verificamos que as ementas das disciplinas apresentam temas comuns, tais
como a caracterização das necessidades educacionais especiais e ênfase em aspectos
educacionais, especialmente no Estado do Paraná, dado que no Estado de São
Paulo o tema central destacado é a política educacional.

Um dado que se destaca é que em apenas um dos cursos analisados havia a
previsão de uma disciplina de estágio contemplando a experiência de contato com
alunos que apresentam NEE na classe comum. Considerando que o despreparo
dos professores é um dos maiores entraves para efetivação das políticas educacionais
inclusivas, a experiência de estágio deveria estar prevista em todos os currículos,
visto que esta experiência poderia possibilitar ao graduando identificar as
necessidades de seus alunos e planejar, com apoio do supervisor, as condições
adequadas para favorecer a aprendizagem de todos.

Com base nas análises realizadas nas ementas dos cursos de Pedagogia das
IES públicas dos Estados do Paraná e de São Paulo e tomando como base as
orientações anteriormente indicadas por pesquisadores da área acerca da forma e
dos conteúdos que deveriam ser contemplados na formação de professores,
antevemos que os professores continuarão apresentando dificuldade para promover
a inclusão de alunos com NEE por um longo tempo, visto que uma única disciplina
curricular com baixa carga horária dificilmente possibilitará uma formação suficiente
aos professores. Esta constatação, por sua vez, evidencia a necessidade de mais
investimentos e discussões, para que possamos aprimorar os currículos dos cursos
de formação de professores em relação à questão em pauta. Como bem comenta
Rodrigues (2008, p. 11), “A formação inicial de professores com relação à inclusão
deveria toda ela ser feita contemplando em cada disciplina da formação conteúdos
que pudessem conduzir a uma atuação inclusiva”.

Referências

BEYER, H. O. Da integração escolar à educação inclusiva: implicações
pedagógicas. In: BAPTISTA, C. R. (Org.) Inclusão e escolarização: múltiplas
perspectivas. Porto Alegre: Mediação, 2006. p. 73 -81.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.
2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/
politivaeducespecial.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2008.



207

CASTANHO, D. M.; FREITAS, S. N. Inclusão e prática docente no ensino
superior. Revista Educação Especial, Santa Maria, n. 27, p. 1-4, 2005.
Disponível em: < <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/
educacaoespecial/article/view/4350/2557>. Acesso em: 19 ago. 2006.

FERREIRA, M. C. C.; FERREIRA, J. R. Sobre inclusão, políticas públicas e
práticas pedagógicas. In: GOÉS, M. C. R. de; LAPLANE, A. L. F. de. Políticas
e práticas de Educação Inclusiva. Campinas: Autores Associados, 2004. p.
21-48. (Coleção Educação Contemporânea).

GUASSELLI, M. F. R. Inclusão escolar: um diálogo polifônico. Revista
Educação Especial, Santa Maria, n. 26, p. 1-6, 2005. Disponível em: < http://
cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial/article/view/
4398/2572>. Acesso em: 25 mar. 2007.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. A. Fundamentos de metodologia
científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARINHO, P. Construindo o currículo para uma diferenciação pedagógica. In:
COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICA
CURRICULARES, 3., 2007, João Pessoa. Anais... Globalização e
Interculturalidade: currículo, espaço em litígio? João Pessoa: RV CELL
Comunicações, 2007. GT- 5, p 1-16.

MARTINS, L. de A. R. Formação de professores numa perspectiva inclusiva:
algumas constatações. In: MANZINI, E. J. (Org.). Inclusão e acessibilidade.
Marília: ABPEE, 2006. p. 17-27.

MARTINS, M. T. C. T. L. Análise do projeto pedagógico da faculdade de
enfermagem da PUC Campinas à luz das políticas de saúde e de
educação. 2005. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Universidade Estadual
de Campinas, Campinas. 2005.

MATIAS, F. A. L. Formação docente frente a avaliação de alunos surdos. In:
COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICA
CURRICULARES, 3., 2007, João Pessoa. Anais... Globalização e
Interculturalidade: currículo, espaço em litígio? João Pessoa: RV CELL
Comunicações, 2007. p 1-17.

MINAYO, M. C. (Org.). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em
saúde. 4. ed. São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1996.

MOREIRA, A. F. B. Currículo, cultura e formação de professores. Educar,
Curitiba, n. 17, p. 39-52, 2001.



208

NAUJORKS, M. I. Stress e inclusão: indicadores de stress em professores frente
a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Cadernos de
Educação Especial, Santa Maria, n. 20, p. 1-6, 2002. Disponível em: <http://
cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/educacaoespecial/article/view/
5125/3105>. Acesso em: 18 ago. 2006.

OLIVEIRA, E. de; MACHADO, K. da. Adaptações curriculares: caminho para
uma educação inclusiva. In: GLAT, R. (Org.). Educação inclusiva: cultura e
cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007. p. 36-52.

OMOTE, S. Classes especiais: comentários à margem do texto de Torezan &
Caiado. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 6, n. 1, p. 43-64,
2000.

PEREIRA, F.; CAROLINO, A. M.; LOPES, A. A formação inicial de
professores do 1º CEB nas últimas três décadas do séc. XX: transformações
curriculares, conceptualização educativa e profissionalização docente. Revista
Portuguesa de Educação, Portugal – CIED Universidade do Minho, v. 20, n.
1, p. 191-219, 2007.

RODRIGUES, D. Educação inclusiva: mais qualidade à diversidade. In:
RODRIGUES, D. et al. (Orgs.). Educação Inclusiva e necessidades
educacionais especiais. Santa Maria: Ed. UFSM, 2005. p.45-63.

RODRIGUES, D. Desenvolver a educação inclusiva: dimensões do
desenvolvimento profissional. Inclusão – Revista da Educação Especial,
Brasília, v. 4, n. 2, p. 7-16, 2008.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa
qualitativa em Educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VITALIANO, C. R. Concepções de professores universitários da área de
Educação e do ensino regular sobre o processo de integração de alunos
especiais e a formação de professores. 2002. Tese (Doutorado em Educação)
– Universidade Estadual Paulista, Marília. 2002.

VITALIANO, C. R. Diagnóstico da necessidade de preparação dos
professores de cursos de licenciatura para incluir estudantes com
necessidades especiais e formar futuros professores aptos a promover a
inclusão. 2007. Relatório final de Pesquisa. Universidade Estadual de Londrina,
PROPPG, Londrina.



209

VITALIANO, C. R.; DALL’ACQUA, M. J. C.; BROCHADO, S. M. D. Língua
Brasileira de Sinais nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades
Públicas dos Estados do Paraná e de São Paulo: caracterização da disciplina. In:
Actas do IX Colóquio sobre Questões Curriculares / V Colóquio Luso-
Brasileiro, v. 7, p. 2932 -2943, 2010.

VITALIANO, C. R; MANZINI. J. E. A formação inicial de professores para
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. In: VITALIANO,
C. R (Org.). Formação de professores para a inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais. Londrina: EDUEL, 2010.



210

1 Professora Doutora em Prática de Ensino em Geografia, Departamento de Geociências
da Universidade Estadual de Londrina/UEL. CONTATO: jeanimoura@uol.com.br.

A LEI Nº 10.639/03
E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
NOTAS PARA UM TRABALHO

ESCOLAR INTEGRADO

Jeani Delgado Paschoal Moura1

Introdução

Este artigo discute as possibilidades de aproximação das disciplinas
curriculares em um trabalho integrado, com foco em práticas pedagógicas inclusivas,
visando à identificação e ao combate ao preconceito e à discriminação racial, crimes
ainda presentes no cotidiano das relações sociais que se estabelecem na escola e
fora dela. Com a promulgação da Lei Federal nº 10.639, em 9 de janeiro de 2003
(BRASIL, 2003), torna-se obrigatória a inserção de conteúdos pertinentes à História
da África e dos afro-brasileiros em todo o currículo escolar, com destaque para a
Educação Artística, a Literatura e a História Brasileira, tendo as demais áreas papel
importante no processo de compreensão e valorização das culturas negro-africana
e afro-brasileira, as quais não podem ser tratadas como sinônimas, pois são diferentes
e mais complexas do que o explicitado na lei supracitada.

Mas, como é possível ensinar o que não se conhece? Esta é a dúvida de
muitos professores que se sentem limitados para a tarefa de ensinar uma gama de
conhecimentos multidisciplinares sobre o mundo africano que pouco dominam.
Com a realização de projetos integrados é possível aplicar a lei no âmbito
educacional e atingir, em algum grau, os ideais de uma educação inclusiva. O
primeiro passo é desconstruir a imagem negativa que atrela a África aos conflitos,
à miséria, às doenças e ao exotismo de suas paisagens e, em seguida, repensar as
contribuições de suas populações para a formação da cultura afro-brasileira,
repensando o seu lugar em nossa sociedade. Como ensina Bauman (2007), no
processo de formação devemos lutar [juntos] contra a adaptação das capacidades
humanas, pois, uma das funções da Educação é tornar o mundo mais solidário e
hospitaleiro para a humanidade.

Questões Étnico-Raciais e a Lei n.º 10.639/03

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/
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96 (BRASIL, 1996), foi alterada pela Lei nº 10.639/03 (BRASIL, 2003), sendo
incluídos em seu texto os artigos 26-A2 e 79-B, que tornam obrigatória a inserção,
no currículo escolar, dos seguintes conteúdos:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à História do Brasil. § 2º Os conteúdos referentes à
História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura
e História Brasileira. [...]Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de
novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. (BRASIL, 2003)

De acordo com o art. 26-A da LDBEN (BRASIL, 1996), é obrigatório o
estudo da História e da Cultura Afro-brasileira, porém é importante esclarecer que
no § 1º incluem-se os conteúdos sobre a África e os africanos e a luta dos negros
no Brasil, dando centralidade à contribuição destes para a formação de nossa
sociedade; o § 2º determina que a História e a Cultura Afro-brasileiras deverão
estar contempladas em todo o currículo escolar, com ênfase nas áreas de Artes,
Literatura e História Brasileira. Destacamos, ainda, a inclusão no calendário escolar
do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (Art.
79-B) (BRASIL, 2003).

Cabe ressaltar a diferença entre o estudo da História da África e da cultura
afro-brasileira, temáticas que não podem ser tomadas como sinônimas, vez que a
história afro-brasileira não se deu de forma linear, ou seja, da África para o Brasil,
como explica Lima

Ambos os conceitos [afro-brasileiro e africano] não são sinônimos e não
podem ser tratados como se inexistissem diferenças entre o que é próprio
da história da África e do que saiu deste continente, daquilo que foi parar
em outras terras para ser ressignificado ou objeto de composições com
outras práticas. [...] O conceito “afro-brasileiro” não é suficiente para definir
um sem número de práticas, costumes e manifestações culturais que possuem

2  O artigo 26-A da Lei nº 9.394/96 foi alterado pela Lei 11.645/08 para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática indígena, que não será foco do
presente estudo.
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heranças diversas, a exemplo de algumas religiões como a jurema sagrada
que é eivada de elementos indígenas e europeus, o que a torna, portanto,
uma religião que está além da idéia de junção entre elementos “africanos” e
brasileiros. (LIMA, 2011, p. 4)

Por falta de um conceito mais abrangente, utilizaremos o termo afro-brasileiro
para identificar o grupo de brasileiros cuja formação recebeu influência dos diversos
negro-africanos que migraram para o Brasil em diferentes momentos. Concordamos,
porém, com Lima (2011) que os afro-brasileiros possuem heranças da miscigenação
entre europeus, indígenas e negro-africanos. Por isso, esta denominação é
insuficiente para caracterizar as suas práticas, costumes e manifestações culturais.

De qualquer forma, a referida lei abre perspectivas positivas para a inclusão
dos afro-brasileiros em nossa sociedade como sujeitos históricos, pois estes foram
marcados por estereótipos, estigmas e visões reducionistas que renegaram, ao longo
da história, o seu valor como participantes ativos na produção e na formação do
espaço brasileiro. Conforme Diniz e Araújo (2009), a lei é um instrumento de luta
para o questionamento da ordem vigente na esfera da educação e uma das conquistas
do Movimento Negro Brasileiro que, desde 1930, vem lutando pela promoção de
políticas públicas que atendam às suas necessidades de reprodução social. Oliva
mostra o surgimento dos primeiros movimentos organizados no Brasil, que tinham
o objetivo de discutir o temário étnico-racial em nosso país:

As décadas de 1930, 1940 e 1950 presenciam o aparecimento de alguns dos
primeiros movimentos organizados de combate ao racismo ou de valorização
da cultura negra no país, como a Frente Negra Brasileira (1931), o Teatro
Experimental Negro (TEN) (1944) - ambos criados por Abdias do Nascimento
- e a União dos Homens de Cor (UHC). No mesmo período aconteceram os
primeiros encontros ou congressos para se discutir a situação dos estudos
afro-brasileiros ou do negro no país, como o I Congresso Afro-Brasileiro,
ocorrido em Recife no ano de 1934, e a Convenção Nacional dos Negros, realizada
em São Paulo em 1945. Estes grupos e encontros sinalizavam para a
insatisfação e para o poder de organização de parte da população afro-
descendente e de intelectuais ligados ao estudo da cultura negra no Brasil.
Ao mesmo tempo, apontavam para algumas das primeiras ações de combate
ao racismo, de valorização da identidade negra e de um resgate, ainda distante,
das suas características africanas. (OLIVA, 2009, p. 18)

Paralelamente a estas iniciativas que reivindicavam o direito ao diálogo como
uma possibilidade de alcançar o reconhecimento e a valorização da cultura afro-
brasileira, lembramos também que as lutas pela independência das colônias na
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África, entre as décadas de 1950 a 1970, impulsionaram estudos e promoveram a
diversificação das investigações científicas, ampliando as pesquisas e a produção
do conhecimento sobre o continente e as contribuições dos diferentes grupos de
negros que migraram para o Brasil. Lima (2011) esclarece que a luta pela
descolonização foi influenciada pelo pan-africanismo, um movimento ideológico
e político que se desenvolveu desde a primeira metade do século XIX até a década
de 1960, devido ao intercâmbio entre negros da Grã-Bretanha, dos EUA, das
Antilhas e da África, os quais defendiam a construção de uma África una,
homogênea, desprovida de fronteiras, de diversidade de línguas e de povos, pois,
com o processo de descolonização, era necessário construir a identidade nacional
africana para que esta se afirmasse internamente e perante o mundo. Apesar da
importância deste movimento, seus idealizadores produziram uma África sinônimo
de “pátria dos negros”, ao desconsiderarem as singularidades dos seus diversos
povos, lugares e regiões.

Pelo exposto, a lei nº 10.639/03 (BRASIL, 2003) não pode ser aplicada de
forma isolada e descontextualizada. Esta lei é fruto de movimentos anteriores de
reivindicação para a valorização do legado deixado pelos negro-africanos em nossa
sociedade e de ações além-mar que repercutiram mundialmente e intensificaram
os estudos sobre a África, abrindo-se um leque para o entendimento da sua
complexidade histórico-geográfica e diversidade sociocultural. Porém, pelo seu
conteúdo, podemos afirmar que sofreu influência da visão pan-africanista, ao
homogeneizar e simplificar os conteúdos referentes ao complexo conjunto cultural
dos afro-brasileiros e dos africanos, ou melhor, dos negro-africanos, pois o termo
africano se refere a todo aquele que nasce na África e não pode ser usado como
sinônimo de etnia negra, já que brancos habitam, principalmente, a região norte
do continente, como veremos adiante.

A partir destes apontamentos passamos a analisar a problemática do racismo,
que está diretamente vinculada aos objetivos da lei e se trata de uma questão
importante para a sua aplicação no âmbito educacional. Rocha, ao situar a questão
étnico-racial como um fenômeno interligado à classe social, entende que o racismo
é um fenômeno social.

Embora haja, historicamente, ações no sentido de negá-lo, o seu
entendimento torna-se um dado necessário para a compreensão das raízes
das desigualdades econômicas e sociais da sociedade brasileira. Outro
elemento não menos importante é a visão de que a dinâmica da desigualdade
racial deve ser entendida na sua relação com a dinâmica da luta de classes,
tendo em vista a visão do racismo enquanto subproduto da forma capitalista
de organização da sociedade. O racismo, como o conhecemos nos dias de
hoje, é um fenômeno criado a partir do interesse de dominação e expansão
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do capitalismo mundial. Por fim, a convicção de que a luta para a superação
do atual modo de organização social deve trazer no seu bojo a luta contra as
desigualdades raciais, sendo este um fenômeno social concreto, presente na
sociedade. Do mesmo modo, a luta contra o racismo deve aliar a questão de
raça à questão de classe, o específico ao universal. (ROCHA, 2006, p. 13)

A questão étnico-racial é relacionada ao fenômeno social e ligada aos
mecanismos de dominação de uma classe sobre a outra, ou melhor, o problema do
racismo contra os afro-brasileiros e os negro-africanos é social e econômico. O
autor supracitado busca desmistificar a tese de que o racismo surge com a própria
humanidade, afirmando que este é fruto das justificações e classificações ideológicas
iniciadas no século XVII e XVIII, cujo objetivo era a subjugação e a exploração da
força de trabalho escravo nas grandes plantações do ‘Novo Mundo’.

O racismo é uma forma de ideologia que se desenvolveu no mundo moderno
e ajudou na justificação da escravidão no Novo Mundo e das pretensões
imperialistas da Europa ocidental em todos os continentes. Para Marx, são
as relações de produção escravistas que colocam um ser humano em uma
posição social de subjugação, de trabalho forçado, de exploração econômica,
de opressão e violência material e simbólica. As representações desenvolvidas
nas formas de consciência social com base na matéria prima dessa situação
de opressão levaram ao desenvolvimento de uma ideologia racista que chegou
até os nossos dias. (PRAXEDES, 2003 apud ROCHA, 2006, p. 17)

A força de trabalho negro-escrava foi fundamental para o estabelecimento
do capitalismo no mundo. Porém, com o fim da escravidão, a forma encontrada
para deixar a população negra em condições de inferioridade foi a sua
desqualificação social e desvalorização cultural face à ideologia da superioridade
da cultura branca.

[...] com reminiscências fortes até a primeira metade do século XX, o principal
elemento em uso na construção da idéia de África era o argumento da
inferioridade cultural e civilizacional perante os europeus. Portanto,
menosprezar, desqualificar e, em alguns casos, apagar as possíveis
contribuições africanas presentes na sociedade brasileira seriam ações que
acabariam por espelhar os tipos de representações geradas sobre os africanos:
primitivos, preguiçosos e atrasados. (OLIVA, 2009, p. 8)

Na contemporaneidade, as representações depreciativas sobre a África e
suas populações, bem como sobre os afro-brasileiros, são resquícios de um Brasil
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colonial influenciado por visões eurocêntricas; apesar dos esforços em desconstruir
estas imagens distorcidas e equivocadas, as mesmas se perpetuaram através dos
tempos e ainda permanecem no imaginário coletivo do mundo ocidental.
Fundamentado nas ideias de Florestan Fernandes, Rocha (2006) explica que o
afro-brasileiro, além de enfrentar as barreiras sociais, enfrenta as raciais, se tornando
duplamente explorado: pela condição de classe e de descendente de negro, pois,
ainda que consiga superar as barreiras sociais se depara com as raciais.

Ocorre que, sutilmente, construiu-se um pensamento padronizador que
fortaleceu o mito da democracia racial, pelo qual se ignora a existência do racismo
no Brasil e naturalizam-se as desigualdades raciais e sociais, ao negar-se a dura
realidade vivenciada pelos afro-brasileiros. Nesse sentido, a questão racial é um
componente importante da luta de classes no país e entendemos, por isso, que a
questão de classe deve ser considerada na superação das desigualdades raciais.

Representações do Mundo Africano

Quando somos questionados sobre a África e os negros africanos, o que
realmente sabemos sobre o assunto? Nos bancos escolares, ou na universidade, o
que aprendemos sobre este imenso continente e suas populações? Qual a influência
dos programas televisivos, do cinema, da internet e dos livros em nosso imaginário
e nas representações que temos sobre este território? As respostas para estas
questões podem variar, porém na fala de cada um que se arriscar a responder é
provável que sejam encontradas lembranças de um mundo agonizante que sobrevive
graças à ajuda humanitária de muitos países do globo.

Ocorre que, de alguma forma, as nossas concepções e ideias foram
formatadas por uma educação eurocêntrica em que, via de regra, por meio das
disciplinas escolares - principalmente História e Geografia – se reproduzem mitos
sobre a inferioridade dos povos negro-africanos, seja pela omissão de temas
relacionados à contribuição destes na formação da cultura brasileira, seja pela
confirmação de estereótipos e estigmas que sedimentaram a ideologia de dominação
étnico-racial.

Ao omitir conteúdos em relação à história do país, relacionados à população
negra, ao omitir contribuições do continente africano para o desenvolvimento
da humanidade e ao reforçar determinados estereótipos, a escola contribui
fortemente para a constituição de uma ideologia de dominação étnico-racial.
Segundo os estudiosos da questão, no sistema escolar, o negro chega aos
currículos, não como o humano negro, mas sim como o objeto escravo,
como se ele não tivesse um passado, ou se tivesse participado de outras
relações sociais que não fossem a escravidão. (ROCHA, 2006, p. 75)
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Durante décadas, os livros didáticos fomentaram saberes pautados na
história e na geografia oficial, ao veicular textos e imagens retratando a história e a
geografia da África e dos negros a partir da escravidão, dos conflitos, da miséria,
das epidemias, como a AIDS, a febre amarela, o vírus do Ebola e a malária, e das
paisagens exóticas de imensos desertos e savanas habitadas por animais selvagens.
A mídia contribuiu para a formação de um imaginário coletivo depreciador por
vincular a África às imagens de tragédias, conflitos e exotismos.  Por meio dos
conteúdos escolares reforçaram-se as representações da África como um continente
habitado por povos inferiores, incapazes de contribuir com o desenvolvimento
socioespacial de um determinado lugar, sendo justificável a sua escravidão por
povos supostamente superiores.

Contemporaneamente, prevalece nos livros didáticos e no discurso do
professor a construção de um cenário negativo sobre a África. Esta visão tem a
sua origem nas teorias raciais trazidas da Europa pelos intelectuais brasileiros que
difundiam ideias de que os negro-africanos deveriam ser considerados integrantes
das “raças inferiores”.

Até o último quartel do século XIX, a imagem dos africanos que prevaleceu
no imaginário brasileiro foi a que fundia os elementos importados do
continente com a condição escrava. Nesse caso, as escassas informações
que chegavam à América sobre o outro lado do Atlântico associadas ao
imaginário multissecular que justificava a escravidão de africanos, podem
ser apontados como fatores explicativos da relação imagética que criou a
figura híbrida do africano/escravo. (OLIVA, 2009, p. 7)

Reflexo deste momento histórico, a abordagem sobre a África e sobre o
complexo conjunto cultural negro-africano é irrelevante no currículo escolar, fato
constatado pelas observações de Bencini ao afirmar que:

A história e a cultura negras têm pouco ou nenhum destaque [no currículo
escolar], diferentemente da cultura européia. Em um país com 44% de
população afro-descendente, quantas pessoas conhecem a rainha Nzinga,
líder da libertação do reino africano Ndongo em 1660, ou Dandara, guerreira
do Quilombo dos Palmares, ao lado de Zumbi? (BENCINI, 2011)

Ao privilegiar a história e a cultura europeia em detrimento da negra, omitindo
ou ignorando as experiências histórico-culturais desta última, o currículo escolar e
seus desdobramentos (livros didáticos, paradidáticos, planos de aula etc.) se tornou
um mecanismo importante para se consolidar no imaginário brasileiro a ideia
equivocada de que a África e seus habitantes foram [e são] incapazes de produzir
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cultura e de se desenvolver de forma autônoma. Assim, ao focar na imagem
negativa do universo africano, cria-se um cenário propício para que o aluno branco
desvalorize a cultura negra e o afro-brasileiro perca as suas referências e rejeite a
sua identidade. Ao lembrar-se de seu tempo de estudante na escola, Rocha rememora
os constrangimentos que sofreu durante as narrações de uma história oficial sobre
o Brasil Colonial com a qual não se identificava, pois a condição do negro era
subjugada:

Recordo como era importante para mim sobressair-me nos estudos, tirar as
melhores notas, dar o menor trabalho possível aos professores. Precisava
provar que, “apesar da condição de negro”, não era inferior aos outros.
Recordo-me das aulas de história (Os dias mais difíceis nos bancos escolares,
com certeza, foram os dias de aulas sobre o Brasil colonial, sobre a escravidão.
Que suplício era o 13 de Maio!). Sempre tive ótimos professores, humanos,
dedicados. Eles foram fundamentais para a minha caminhada. Mas, mais
uma vez o meu povo seria apresentado como coitado, como escravo,
sem os traços humanos que sempre admirei em meus familiares. Não
culpo os professores; muito pelo contrário, percebi várias vezes, como se
sentiam até constrangidos em trabalhar o tema, na sala de aula, com a minha
presença. Quase sempre fui o único aluno negro em sala. (ROCHA, 2006,
p. 11 – grifos nossos)

Pelas palavras de Rocha percebemos as consequências das leituras negativas
sobre a África e como estas fortalecem as imagens falsificadas do seu passado ou
do seu presente, contribuindo para a formação do preconceito étnico-racial. Não
ignoramos a ocorrência da fome, do analfabetismo, do desemprego, da mortalidade
infantil, entre outras questões, em muitos países africanos e nos demais
subdesenvolvidos. A questão é que a abordagem sensacionalista, presente nos livros,
no discurso do mestre e na mídia, centraliza os aspectos negativos, como se estes
fossem inerentes ao povo negro, suprimindo a sua diversidade sociocultural e a
sua relação com a cultura brasileira. Por isso, a promulgação da lei nº 10.639 e a sua
obrigatoriedade no ensino não garantem, por si só, a abolição da discriminação,
ainda recorrente nas relações sociais cotidianas. Apesar dos esforços coletivos no
tratamento destas questões, ainda há muito que fazer. Somente o enfrentamento
diário por meio de estratégias diferenciadas em todas as disciplinas curriculares
poderá promover a abertura ao diálogo, o compartilhar de ideias, o reconhecimento
do outro e o respeito pelo diferente na perspectiva da construção de relações
sociais mais inclusivas. A cidadania para os afrodescendentes passa necessariamente
pela compreensão, respeito e valorização da sua história e de sua identidade, o que
inclui seus valores socioculturais e religiosos, como afirma Cunha Junior (2010), e
é o que veremos a seguir.
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Notas para um Projeto Integrado na Escola

Os projetos têm como princípio instigar o aprendizado a partir de situações
problematizadoras que proporcionem a formação cognitiva pela experiência
vivenciada, colocando o aluno como protagonista da ação (VEIGA, 2006). O estudo
da África, dos negro-africanos e dos afro-brasileiros como tema gerador de projetos
integrados poderá ser desencadeado a partir de alguns aspectos histórico-geográficos
e sociais discutidos a seguir, merecendo um aprofundamento de acordo com os
objetivos pedagógicos e as metodologias adotadas pelos professores e o nível de
ensino em que será desenvolvido o trabalho.

– Conhecendo a África

A África é demasiadamente grande para ser descrita. É um verdadeiro oceano.
Um planeta diferente, composto de várias nações, um cosmo múltiplo.
Somente por comodidade simplificamos e dizemos ‘África’. Na verdade, a
não ser pela denominação geográfica, a África não existe. (KAPUSCINSKI
apud MISKALO, 2011)

Primeiramente, a África se localiza entre os Trópicos de Câncer e de
Capricórnio; é o único continente com terras nos quatro hemisférios, sendo cortado
pelo Equador - paralelo principal divisor do planeta em Setentrional (Norte) e
Meridional (Sul) - e pelo Meridiano de Greenwich – que divide a Terra em Ocidental
(Oeste) e Oriental (Leste).  O continente é banhado pelo Mar Mediterrâneo (ao
norte), limite natural com a Europa, pelo Mar Vermelho (a nordeste), limite com a
Península Arábica, e pelos Oceanos Índico (costa oriental) e Atlântico (costa
ocidental); ao sul ocorre o encontro das águas destes oceanos, como pode ser
verificado na figura 1.
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Fonte: APRILE, [s.d.].

Figura 1 – Planisfério Físico

A África é o terceiro continente em extensão territorial (a Ásia e a América
são os maiores, respectivamente) e ocupa 30.309.495 km2 de terra firme, incluindo
suas ilhas, ou 20,3% da área total do globo. A localização geográfica associada à
extensão de seu território resulta em enorme diversidade natural, patrimônio
inestimável para a humanidade. Possui relevo composto por cadeias de montanhas,
planaltos, planícies e depressões, rede hidrográfica abundante, clima
predominantemente tropical, vegetação e fauna diversificadas e grande riqueza
mineral.  Grosso modo, o Centro-norte é dominado pelo imenso deserto do Saara
e o Centro-sul, depois de se percorrer as savanas, é ocupado em grande parte pela
floresta tropical africana (SCHILLING, 2011).

Sobre os aspectos humanos, segundo dados do Fundo de População das
Nações Unidas/UNFPA (BRASIL, 2011), a sua população ultrapassou a marca de
um bilhão em 2009, e estima-se que cresça mais um bilhão até 2044, sendo o
segundo continente mais populoso da Terra (o primeiro é a Ásia com 4,2 bilhões).
Possui 54 países independentes, além de províncias nacionais e territórios
pertencentes a países estrangeiros.
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Fonte: Google Maps

Figura 2 – África - divisão política

Observe no mapa (figura 2) o novo país criado na África, denominado
Sudão do Sul (South Sudan), fruto de reivindicações da população sulista pela
divisão do Sudão, maior país do continente, que perdeu cerca de 25% de seu
território com o processo de independência do Sul. Foram mais de quatro décadas
de guerra, encerradas com o acordo de paz, em 2005, que garantiu o direito ao
referendo de 2011. O mapa a seguir (figura 3) representa o território da nação
mais jovem da África.
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Fonte: REBOUÇAS, 2011.

Figura 3 – Sudão do Sul - o novo país africano

A separação se justificou pelas diferenças culturais que dividiam o antigo
Sudão em duas regiões distintas: o norte, onde predominam os mulçumanos de
origem árabe, e o sul, onde a população predominante é de origem negra cristã e
animista, os quais se sentiam colonizados e explorados pelo norte árabe. A
segregação étnico-racial é marcante e visível nas paisagens, pois na região sul (atual
Sudão do Sul), a população tem indicadores sociais mais baixos e sofre com a falta
de saneamento básico, apesar de o território ser rico em petróleo, enquanto a
região norte reteve toda a infraestrutura do antigo país.
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  Para romper com a visão ingênua de uma África una, homogênea e
sinônimo de “pátria dos negros”, além de citar o caso do Sudão, lembramos que
este continente possui uma das maiores diversidades culturais do mundo e que a
sua divisão físico-geográfica coincide com a separação ideológica pela qual existem
duas Áfricas: a África Setentrional ou “África Branca”, ao norte do Saara, onde
habitam povos de origem caucasoide e árabe, e a África Meridional ou “África
Negra”, subsaariana, onde habita uma grande variedade de etnias negras, cujos
indicadores sociais revelam ser esta a região menos desenvolvida do mundo.

Fonte: UNAIDS (2002)

Figura 4 – As duas Áfricas
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Além desta regionalização clássica com base em critérios étnicos e culturais,
é comum também regionalizar o continente, pela localização dos países, em cinco
grupos: a África Setentrional (Norte), a Ocidental, a Central, a Oriental e a
Meridional (Sul), como podem ser visualizadas no mapa a seguir (figura 5).

Fonte: REBOUÇAS, 2012.

Figura 5 – África – cinco regiões num continente.

As visões reducionistas sobre a África, anteriormente analisadas, são
indicativas da falta de conhecimento, que nos impede de enxergá-la em sua
complexidade e diversidade, tão bem lembrada pelo jornalista polonês, Ryszard
Kapuscinski, ao adjetivá-la como um “cosmo múltiplo”, um “verdadeiro oceano”.
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– Um pouco da história da “Mama” África

Mama África, A minha mãe
[...] É do Senegal.
Ser negão, Senegal.
Deve ser legal
(CHICO CÉSAR, 2007, s/p)

A “Mama” África é reconhecida como o berço da humanidade e das primeiras
civilizações, pois a sua história se confunde com a da humanidade. Nesta surgiu o
Egito Antigo, considerado a primeira civilização humana. A descoberta da técnica
para fazer o fogo e a transformação de pedras, madeiras, metais etc. em objetos
que garantiram a sobrevivência humana e a sua expansão pela Terra têm a sua raiz
neste continente. Ao estudar a ocupação muçulmana no norte da África e o
surgimento dos impérios negros ao sul do Saara, Costa (2011) apresenta importantes
dados, a exemplo do mapa do Atlas Catalão de Carlos V (figura 6), elaborado pelo
judeu Abraão Cresques, em 1375, cuja representação cartográfica descreve o
cotidiano dos povos e reinos da África Ocidental.

Fonte: DAVIDSON (1992, p. 149 apud COSTA, 2011).

Figura 6 – Mapa do Norte da África (Manuscrito Catalão de 1375)

Os números 1 e 2 em destaque no mapa seguidos de textos escritos,
traduzidos literalmente, têm os seguintes significados:
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1. “Toda esta parte tem gentes que ocultam a boca; só se vêem seus olhos.
Vivem em tendas e têm caravanas de camelos. Também possuem animais
de cujas peles fazem excelentes escudos”.
2. “Este senhor negro é aquele muito melhor senhor dos negros de Guiné.
Este rei é o mais rico e o mais nobre senhor de toda esta parte, com
abundância de ouro na sua terra” (DAVIDSON, 1992, p. 149 apud COSTA,
2011).

Estes testemunhos comprovam a existência de populações negras
socialmente organizadas no Medievo; conteúdo histórico de imensurável valor
pedagógico já que evidencia um desenvolvimento socioespacial, fruto de uma
sociedade complexa, organizada política, econômica, religiosa e culturalmente.

Costa (2011) apresenta ainda o celeiro de estudiosos africanos, com destaque
para o autor que considera mais ilustre, Ahmed Baba (1556-1620), figura 7, o qual
teria escrito aproximadamente setecentas obras, abrangendo o vasto campo dos
estudos islâmicos da época (Língua Árabe, Retórica, Exegese corânica e
Jurisprudência).

  Fonte: Costa (2011, s/p).

Figura 7 – Representação de Ahmed Baba
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O ambiente cultural efervescente de alguns impérios da África Negra
demonstra o seu desenvolvimento e expansão até o século XVI. É o que revela o
relato a seguir:

Naquele tempo, Tombuctu era sem igual entre as cidades do país dos Negros
pela solidez das instituições, pelas liberdades políticas, pela pureza dos
costumes, pela segurança das pessoas e dos bens, pela clemência e compaixão
para com os pobres e os estrangeiros, pela cortesia em relação aos estudantes
e aos homens de ciência e pela assistência prestada a estes últimos.
(MAHMUD KATI apud COSTA, 2011).

Estas informações demonstram o desenvolvimento socioespacial e as formas
de organização das sociedades africanas no período que antecede a colonização
exploratória do continente e dão pistas importantes para o conhecimento destes
povos. Esta realidade foi alterada quando os árabes, antes mesmo da chegada dos
traficantes de escravos europeus, iniciaram o comércio negreiro por meio de
incursões armadas, transportando escravos para a Arábia e para os mercados do
Mediterrâneo oriental, para satisfazer as exigências dos sultões e dos xeques. As
guerras tribais africanas, por sua vez, favoreciam esse tipo de comércio, visto que
a tribo derrotada era vendida aos mercadores (SCHILLING, 2011).

Logo após, este quadro foi agravado pela invasão dos europeus, que passaram
a explorar o continente basicamente com a mesma finalidade. Nas palavras de
Costa (2011), a partir do século XVI, a África se rendeu a seus conquistadores
muçulmanos e europeus, cada vez mais ávidos de homens e riquezas, tanto do
sistema escravocrata vigente na África (entre muçulmanos negros, berberes e entre
as tribos não muçulmanas) quanto de suas rotas de comércio e exploração de
metais e produtos. Os aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e religiosos
da África sofreram alterações drásticas com o processo de colonização e exploração
das potências europeias mediante comércio de escravos e das riquezas naturais.

Com o regime escravocrata, os negro-africanos trouxeram diversas
contribuições para o Brasil referentes à cultura e à tecnologia,  e vasta produção
em diferentes áreas do conhecimento humano. Cunha Junior apresenta alguns
campos do conhecimento em que os negro-africanos trouxeram significativas
contribuições ao Brasil em formação;

A imigração forçada de africanos de diversas regiões trouxe um elenco
surpreendente de profissionais e uma infinidade de conhecimentos nos
diversos campos do conhecimento. Da mineração, da construção, da
engenharia civil, das artes, na arquitetura, na agricultura, na produção têxtil,
na metalurgia, na química e farmacologia, na marcenaria e na náutica. No
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Brasil, no uso das letras, da cultura com uso de alfabetos não tem sido
referida a existência da contribuição africana. Os africanos persistem no
imaginário brasileiro como povos agrafos e de conhecimentos apenas de
transmissão oral. Não subestimando a importância do conhecimento oral e
dos métodos da sua transmissão desenvolvidos na África, seria importante
registrarmos a presença de africanos alfabetizados. Esta alfabetização é
conhecida em língua árabe pelos imigrantes muçulmanos. (CUNHA
JUNIOR, 2010, p. 36)

A respeito da cultura negro-africana, Rocha ironiza ao questionar:

[...] o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, a mineração, a tecnologia do
ferro eram originárias da onde? Do continente Europeu? A resistência dos
negros à escravidão parece não existir, com raríssimas exceções. O continente
africano é apresentado como um continente primitivo, menos civilizado. As
pirâmides do Egito foram construídas por europeus ou por africanos? Essas
lacunas (CHAUÍ), evidentemente, contribuem para a constituição da ideologia
de dominação racial e do mito de inferioridade da população negra.
(ROCHA, 2006, p. 75)

No século XIX, com o neocolonialismo,  houve a partilha do território,
momento em que grupos étnicos foram separados ou agregados aleatoriamente,
desconsiderando a sua diversidade sociocultural. A ocorrência de muitos conflitos
étnicos e guerras civis contemporâneas se justificam pela forma como se deu esta
partilha. Salache e Albuquerque explicam que:

A África, tal como a conhecemos hoje, nasceu a partir dos gabinetes
diplomáticos europeus, especialmente depois da Conferência de Berlim
(1884-1885). A partilha colonial dos territórios africanos, assentadas em
fronteiras arbitrárias definidas por critérios geodésios, visava assegurar às
potências européias, principalmente o monopólio sobre as riquezas minerais
e monoculturas tropicais. A independência política seria empreendida apenas
durante a segunda metade do século passado [século XX], com a promessa
de democracia e desenvolvimento econômico. (SALACHE;
ALBUQUERQUE, 2010, p. 21-22)

As lutas anticolonialistas do século XX, que resultaram na emancipação
política de muitos países, foram bem sucedidas devido à exaustão das antigas
potências coloniais durante a guerra mundial (de 1939 a 1945). Schilling explica
que o processo de descolonização ocorreu de duas formas:
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Em geral, podemos separar o processo de descolonização africano em
dois tipos. Aquelas regiões que não tinham nenhum produto estratégico
(cobre, ouro, diamantes ou petróleo) conseguiram facilmente sua autonomia,
obtendo-a por meio da negociação pacífica. E, ao contrário, nas que tinham
um daqueles produtos, considerados estratégicos pela metrópole, explorados
por grandes corporações, a situação foi diferente (como é o caso do petróleo
na Argélia e do cobre no Congo Belga). Neles, os colonialistas resistiram
aos movimentos autonomistas, ocorrendo guerrilhas nativas para expulsá-
los. (SCHILLING, 2011, p. 9)

Assim, restou a instabilidade política e a herança de fortes rivalidades étnicas
existentes no período pré-colonial e afloradas pela proclamação da independência
e por problemas socioeconômicos que permanecem até os dias atuais, pois, apesar
dos avanços econômicos da África contemporânea e da sua importância
internacional crescente, a estrutura econômica ainda se mantém insuficiente para
garantir padrões de vida mais elevados para a maioria das populações negras.

Lembramos que a importância comercial dos países africanos para o Brasil,
principalmente dos lusófonos, entre os quais há um fluxo crescente de intercâmbios
que extrapola a herança linguística, torna a lei, nº10. 639 estratégica no âmbito
educacional, porque o seu conteúdo permite a ampliação do conhecimento
relacionado à importância da relação bilateral nos dois lados do Atlântico Sul. A
atuação da África no cenário mundial e a sua desenvoltura para negociar questões
de seu interesse estão ocorrendo graças ao processo de democratização que, em
dez anos, ampliou de 11 para 48 o número de países atingidos, como mostra a
figura 8.
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Fonte: MARTINS, 2010. p. 3.

Figura 8 – A democratização na África (1990-2010)

As ditaduras africanas violentas e corruptas têm sido substituídas por regimes
democráticos, como representado na figura 8. Os processos recentes de
independência, de organização de partidos e de pressão de movimentos populares
acarretaram, em muitos casos, reformas políticas, indicando que a democracia nos
países africanos está em construção, como mostra o relato de Cascais sobre Angola,
país africano que, após uma década do fim de uma desastrosa guerra civil, apresenta
sinais de renovação:

Angola é um país jovem e criativo. Com gentes sedentas de cultura. De
espetáculos. De emoções. Os observadores da cena cultural angolana
afirmam que o povo “mwangolé”, “gosta bwé” (passe o termo kimbundo)
de exibir o que faz. O crescimento económico também contribui para que
– pouco a pouco – surja uma camada de artistas capazes de viver da sua
arte.Vale a pena – pois – mergulhar na cena cultural angolana. Uma cena
cultural cada vez mais emancipada e autoconfiante e capaz de libertar-se
das rédeas e do contrôlo do poder político aparentemente todo
poderoso. (CASCAIS, 2012, s/p)

Uma nova África se apresenta aos nossos olhos quando nos dispomos a
rasgar o véu da ignorância por meio da pesquisa e da renovação do conhecimento.
Mas ainda há um campo fértil para descobertas sobre a África, os negro-africanos
e os afro-brasileiros. Na contemporaneidade, as danças, a musicalidade, as festas e
as manifestações religiosas dos afro-brasileiros, apesar da influência da cultura
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indígena e da europeia, mantêm fortes laços com os negro-africanos e representam
o principal símbolo da resistência e da luta pela permanência de sua herança
sociocultural.  Eis um vasto campo para as pesquisas e as práticas de ensino!

Considerações Finais

Com o avanço das discussões voltadas à educação inclusiva aumentam os
desafios dos educadores, tornando mais complexa a tarefa de ensinar/educar. É
no esforço conjuntivo no espaço escolar que o professor, com os seus pares, poderá
contribuir para que se desfaçam os equívocos de um pensamento eurocêntrico
que produziu ideias equivocadas e preconceituosas sobre a população negra. Nas
representações do continente africano perpetuaram-se estereótipos, frutos de visões
negativas e inferiorizadas que influenciaram, ideologicamente, nas percepções de
sua realidade.  Um trabalho pedagógico abrangente, integrado a vários campos do
saber, possibilita conhecer a trajetória dos negro-africanos e dos afro-brasileiros
para valorizar estes sujeitos sociais mediante a compreensão de sua história, de sua
identidade e de seus valores sociais, culturais e religiosos.

Ao apresentar algumas das contribuições negro-africanas, não objetivamos
promover uma “visão afrocêntrica” em contraposição à eurocêntrica, mas, sim,
ampliar os estudos sobre o continente e inseri-lo de forma mais equilibrada nas
discussões sobre o Velho-Mundo. Com o resgate do período pré-colonial desejamos
despertar, no professor e em seus alunos, a necessidade de se embrenhar nos
caminhos da pesquisa para descobrir uma nova África e repensar a sua realidade
sobre outras bases.

Os conteúdos sobre a História da África e da cultura afro-brasileira previstos
na lei nº 10.639 são eixos curriculares importantes para a compreensão das relações
com a cultura brasileira, pois os negro-africanos, ao chegarem ao Brasil pelas
correntes migratórias “forçadas”, contribuíram com diversos conhecimentos
econômicos e tecnológicos, muitas vezes superiores ao do seu colonizador. Assim,
“escreveram” uma nova história e uma nova geografia ao estabelecerem relações,
seja com os seus pares, seja com outros povos - principalmente, indígenas e
europeus. Vimos que a História da África e a dos afro-brasileiros são diferentes,
porém mantêm pontos em comum que merecem ser pesquisados e melhor
compreendidos.

O desvendamento destas questões, há muito tempo omitidas no currículo
escolar, poderá ser concretizada mediante implementação de projetos com foco
na produção de um saber sólido, livre de etnocentrismos, estereótipos e
preconceitos, capazes de “[...] nos transformar e de transformar o mundo a nossa
volta – em algo melhor ou, no mínimo, menos mau” (BAUMAN, 2007, p. 195),
pois os saberes individuais são válidos quando se tornam instrumento para a
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compreensão e a ação coletiva. Nesse sentido, as práticas pedagógicas inclusivas
poderão contribuir para a construção da alteridade, pois “mudar mentalidades,
superar o preconceito e combater atitudes discriminatórias são finalidades que
envolvem lidar com valores de reconhecimento e respeito mútuo (BRASIL, 2000,
p. 23).
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ENSINO DE INGLÊS PARA SURDOS
COMO PARTE DE POLÍTICAS

DE INCLUSÃO

Leonardo Neves Corrêa1
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Introdução

Em meio à intensificação das discussões acerca das políticas educacionais
inclusivas no Brasil, acreditamos serem ainda escassos os estudos que privilegiem
os contextos de ensino de línguas estrangeiras para deficientes auditivos. A
implementação obrigatória da disciplina da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
nos cursos de formação de professores nos parece limitante, tendo em vista as
inúmeras implicações de se ensinar uma língua estrangeiras a estudantes com
necessidades especiais, particularmente os surdos. Apesar das leis, decretos e da
reformulação curricular dos cursos de licenciatura que já preveem a disciplina de
Educação para inclusão e de LIBRAS, percebemos grande dificuldade de se lidar
com a questão em termos práticos. Tendo em vista esta problematização, que
aparece como uma lacuna não só nas pesquisas, mas principalmente em contextos
de formação de professores de língua inglesa para surdos, oferecemos uma revisão
bibliográfica centrada em estudos de situações práticas, bem como trazemos a
perspectiva de uma professora em formação já atuante nesse contexto.

Assim, apresentamos quatro estudos de casos de ensino de inglês para surdos,
sendo três revisões bibliográficas e uma entrevista com uma professora-estagiária
inserida em uma escola de contexto inclusivo. Primeiramente, apresentamos um
breve panorama da situação educacional dos surdos e deficientes auditivos no
Brasil, iniciando com uma retomada histórica das leis e decretos que viabilizam e
legalizam o ensino espacial/inclusivo. Para concluir o artigo, apresentamos ações e
encaminhamentos realizados na área de língua inglesa que tiveram como objetivo
conhecer e desenvolver habilidades para se lidar com a questão.

1 Mestrando em Estudos da Linguagem na UEL. Contato: leonardonevescorrea@gmail.com.
2 Professora Assistente, Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Letras
Estrangeiras Moderna Contato: misalles@yahoo.com.br.
3 Professora Associada, Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Letras
Estrangeiras Modernas. Pesquisadora CNPq. Contato: tgimenez@uel.br.
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Um Breve Histórico da Educação Inclusiva no Brasil

A fim de melhor contextualizar o modo com que se desenharam as políticas
inclusivas no Brasil, apresentamos a seguir uma breve descrição das leis de que
viabilizaram o processo de educação inclusiva, a partir da década de 60 até os dias
atuais. Quando pensamos em educação especial a partir dessa década no Brasil é
preciso ressaltar também as questões de integração que permeiam o contexto
inclusivo de tal década. Vale lembrar que o termo ‘integração’ aqui se distingue do
termo ‘inclusão’ que vem sendo vinculado ao discurso inclusivo nos dias atuais.
Integrar o aluno com necessidades especiais significa fazer com que o mesmo se
adapte ao meio ao qual será ‘integrado’: trata-se de uma perspectiva de socialização,
que objetiva principalmente fornecer ‘espaços’ para tais alunos no ambiente escolar.
Diferentemente deste, o termo ‘inclusão’ prevê que o aluno seja incluso ao meio
adaptado, ou seja, é dever das instituições de ensino estruturem-se para melhor
atender tais pessoas.

Embora fosse garantido, pela Lei n. 4.024/614 (BRASIL, 1961), o acesso
de alunos com necessidade de intervenção à educação pública, a maioria das
escolas não estava ainda ‘preparada’ para recebê-los. Mesmo as escolas que acolhiam
os alunos excepcionais criavam, ao mesmo tempo, um ambiente segregador, como
postulam Glat e Fernandes (2005, p. 37):

As classes especiais implantadas [...] serviram mais como espaços de
segregação para aqueles que não se enquadravam no sistema regular de
ensino, do que uma possibilidade para ingresso na rede pública de alunos
com deficiências, cuja maioria ainda continuava em instituições privadas.

A este respeito, Moura (2009) complementa salientando que, a partir daí,
cria-se uma regulamentação entre as instituições públicas e privadas. Assim, sem
condições físicas e pedagógicas para atender alunos com necessidades especiais
nas escolas públicas, o Estado delega esta tarefa ao setor privado, financiando
instituições filantrópicas, tais como as APAEs5 e a Pastollazzi6. Já a Lei n. 5.692/
717 (BRASIL, 1971) prevê que as instituições de ensino e os próprios educadores

4 Legitimiza o acesso de excepcionais à educação, ‘preferencialmente’ nas escolas públicas.
5 Associação de Pais e Amigos excepcionais.
6 Entidade inteiramente voltada para prestação de serviços em Educação Especial, contribuindo
para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência ou transtorno global do
desenvolvimento, promovendo sua inclusão social, não possuindo fins lucrativos.
7 Lei n. 5692/71 – A lei garante que os educadores em serviço e em pré-serviço devam ser
preparados para atender o público com necessidades especiais, sendo esta uma prática do
exercício pleno da cidadania.



236

promovam a inclusão de alunos excepcionais, atendendo às especificidades de
cada um.

Como estratégia, foi criado em 1973 um órgão competente que buscasse
maior simetria no ensino especial – o Centro Nacional de Educação Especial
(CENESP). O CENESP tem como objetivo reformular os currículos para a
educação especial no país, capacitando e assistindo instituições privadas neste setor.
Cinco anos após sua criação, o CENESP cria junto ao MEC o “Projeto Prioritário
de Reformulação de Currículos para a Educação Especial” para cada uma das
áreas da deficiência e superdotação, área que só veio a ganhar visibilidade no país
após a criação do referido Centro. Neste contexto, a oferta do atendimento ao
excepcional poderia ocorrer em escolas regulares, clínicas ou centros de reabilitação
(GLAT; FERNANDES, 2005).

No inicio da década seguinte, em 1981, uma iniciativa da Organização das
Nações Unidas (ONU) instituiu o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência.
Este destaque contribuiu com que houvesse maior reflexão em torno do tema em
todo o mundo. No Brasil, o movimento resultou na constituição de alguns planos
nacionais, tais como o Plano de Ação da Comissão Internacional de Pessoas
Deficientes (1981) e Plano Nacional de Ação Conjunta para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência (1985). Tais planos “provocaram uma mudança, traduzida
na ruptura com uma perspectiva de benevolência, e na adoção de uma posição
política, centrada na garantia de direitos e de acesso à cidadania, para as pessoas
portadoras de necessidades especiais.” (OLIVEIRA; AMARAL, 2004, p. 5).

Além dos referidos planos, entre o fim década de 80 e inicio da década de
90, as políticas educacionais passaram também por notáveis mudanças. Naquele
período, Oliveira e Amaral (2004) destacam a ascensão das pessoas com
necessidades especiais como meros objetos de assistência social a sujeitos de direitos,
incluindo o direito à educação. Podemos citar como exemplo o artigo 208 da
Constituição (BRASIL, 1988), que prevê ser responsabilidade do Estado propiciar
aos estudantes com necessidades especiais um atendimento educacional especializado
nas escolas da rede pública.

No ano de 1994, as discussões sobre a questão da educação inclusiva são
ampliadas por uma Conferência na Espanha, que culminou na Declaração de
Salamanca, que tem por objetivo definir políticas para o acesso de alunos com
necessidades educacionais especiais (NEEs) no contexto escolar. Sobre a
Declaração, Medeiros e Ferreira (2009, p. 4) destacam:

A Declaração de Salamanca foi um marco na proposta da inclusão, pois
serviu de ponto de partida formal para a educação inclusiva ao proclamar
que “toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades
de aprendizagem que lhe são únicas”. Os caminhos da inclusão, discutidos
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nessa conferência, estabelecem que todos os alunos permaneceriam juntos,
no ensino regular, independente de qualquer diferença. O que se esperava
após esse encontro era o reconhecimento das diferenças, projetos que
incluíssem todos os alunos. Salamanca (1994) destaca a responsabilidade
dos sistemas educativos na provisão de educação adequada a todas as crianças
e orienta a escola a combater atitudes discriminatórias para ajudar na
construção de uma sociedade inclusiva.

Segundo as mesmas autoras, a Declaração ainda oferece algumas orientações
específicas para o ensino de crianças/adolescentes com necessidades educacionais
especiais, especialmente em relação à flexibilidade curricular. A orientação é que o
currículo se adapte à criança e não o contrário, além de a criança receber apoio
instrucional se assim o requerer. O documento afirma que a avaliação deve ser
revista, de modo que tanto o aluno quanto o professor sejam informados sobre
a aprendizagem alcançada e que sejam oferecidos auxílios para a superação das
dificuldades. As tecnologias deveriam ser usadas quando necessário para auxiliar
e/ou aprimorar o sucesso no currículo escolar.

No Brasil, os reflexos da Conferência no contexto de inclusão de alunos
surdos começaram a ser sentidos no início dos anos 2000, com a implementação
da Lei 10.436/2002 (BRASIL, 2002), que estabelece e reconhece a LIBRAS como
um sistema linguístico legal8. Além disso, o quarto artigo da referida lei determina
que é função das instituições educacionais de nível superior garantir a inclusão de
cursos como Educação Especial, Fonoaudiologia e LIBRAS9.

Em 2005, o Decreto 5.626 (BRASIL, 2005), assinado em 22 de dezembro,
regulamenta a Lei 10.43610 sobre o ensino obrigatório de LIBRAS em todos os

8 Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com
estrutura gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
9 Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do
Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais
- PCNs, conforme legislação vigente.
10 DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA CURRICULAR
 Art. 3o A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal
de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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cursos de licenciatura do país. Além disso, o decreto ainda garante o direito ao
acesso de pessoas surdas ou com deficiência auditiva no contexto regular de
ensino11. Vale ressaltar ainda que a questão da tecnologia também é enfatizada
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira (BRASIL, 1998),
para que a aquisição da língua inglesa (escrita, no caso dos alunos surdos) seja
facilitada pelo recurso visual (por meio de softwares, internet, hipertexto, chat –
salas de bate papo, CD-ROM, multimídia, dentre outros).

Esta breve retrospectiva das leis brasileiras nos permite concluir que, sob o
ponto de vista da legislação, a inclusão de alunos surdos se insere no quadro mais
amplo de garantia de direitos a serem respeitados pelas instituições educativas. Se,
nesta perspectiva, parecemos avançados e em sintonia com outros países, é preciso
verificar de que modo isto vem sendo contemplado nas escolas, nas salas de aula.
Interessa-nos, principalmente as aulas de língua inglesa, na qual o acesso ao
conhecimento via LIBRAS constitui uma dificuldade adicional, uma vez que o
inglês seria então uma terceira língua a ser aprendida.

A seguir, apresentamos alguns casos de ensino de inglês como língua
estrangeira a surdos e deficientes auditivos, visando caracterizar o modo como
alguns profissionais da área vêm lidando com o desafio do ponto de vista
metodológico.

Estudos de Caso

Identificamos três trabalhos realizados em torno da questão do ensino de
línguas estrangeiras para surdos. Ao analisar tais estudos, pudemos constatar a

 § 1o Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal
de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação
Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação
para o exercício do magistério.
 § 2o A LIBRAS constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação
superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto.
11 DA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS SURDAS OU COM
DEFICIÊNCIA AUDITIVA
 Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir
a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de:
 I - escolas e classes de educação bilíngüe, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores
bilíngües, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental;
 II - escolas bilíngües ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e
ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional,
com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos
alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de LIBRAS - Língua
Portuguesa.
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busca por uma metodologia que norteie a prática de ensino de línguas estrangeiras
(LE) para alunos surdos. Nosso objetivo neste texto é apontar práticas e obstáculos
comuns.

CASO UM: Ensino de Inglês para Alunos Surdos Oralizados

O primeiro caso, extraído do texto “Aprendizagem de LE – um direito do
surdo” (UBÁ et. al, 2009), descreve a experiência de cinco graduandos do curso
de Letras Anglo-Portuguesas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
PUCPR, ao ensinar inglês para seis alunos surdos da referida instituição. O projeto
que deu origem a este estudo previa inaugurar na instituição uma nova modalidade
de ensino na disciplina de estágio supervisionado – ensino de LE para surdos e
deficientes auditivos. Cinco estudantes aceitaram o desafio. Assim como na maioria
dos estudos sobre o ensino de LE para surdos, as professoras-estagiárias sentiram
grande dificuldade em encontrar referências metodológicas que tratassem do
assunto.

Sem referências anteriores e, tendo em vista que o curso oferecido tinha
por objetivo possibilitar que os alunos acessassem elementos básicos da língua
inglesa e fossem capazes de ler e interpretar textos/gêneros textuais, o referencial
de gêneros textuais foi adotado como principal metodologia de ensino. Este
referencial foi aliado à prática de estratégias de leitura instrumental como forma
de impulsionar o desenvolvimento e autonomia dos alunos. Os excertos a seguir
retratam como foram ministradas as aulas e quais foram os principais obstáculos
enfrentados pelas professoras-alunas durante o estágio:

As aulas ministradas pautaram-se pela exploração de elementos visuais: todos
os textos materializados nos gêneros textuais selecionados (avisos, anúncios
publicitários, sinopses de filme, tiras, charges, entre outros) continham
imagens, figuras que dialogavam e complementavam o texto. Certamente,
essa escolha permitiu uma compreensão mais adequada do texto.
Constantemente os alunos faziam questionamentos sobre as situações
apresentadas nas leituras, mostrando entenderem as relações entre imagem
e texto. É essencial fazer tal seleção, pois o contato desses alunos com a LE
é esporádico, sendo a contextualização de grande relevância. (UBÁ et al.,
2008, p. 1636).

O excerto acima nos permite inferir que o uso de recursos visuais parece
ser de grande valia no ensino de línguas ao público surdo, como seria de se esperar.

Já o trecho abaixo nos remete a uma antiga questão relativa à prática de
ensino de línguas: a questão da tradução. Embora aparentemente encorajados à
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prática de leitura instrumental, os alunos do referido estudo apresentam uma
tendência a traduzir palavra por palavra, o que evidencia e salienta a necessidade
dos professores inseridos no meio inclusivo terem domínio de LIBRAS e/ou
serem auxiliados por intérpretes.

Quanto à leitura dos textos, ficou evidente para as professoras-estagiárias a
necessidade e ansiedade que os alunos sentem de traduzir todas as palavras
do texto. Os alunos recorrentemente faziam perguntas referentes ao
significado de palavras ou expressões em língua inglesa. Notou-se a vontade
de traduzir palavra por palavra o texto lido, utilizando o dicionário ou
dirigindo perguntas aos colegas ou às professoras. (UBÁ et al., 2008, p.
1635).

No caso do projeto, os seis alunos eram oralizados, o que permitia às
professoras comunicarem-se em português com os alunos e os mesmos as
compreenderiam através de leitura labial. Ao fim do projeto e do estudo, as autoras
(alunas e a professora supervisora) concluíram que ainda são muito incipientes as
iniciativas de ensino na área e apontam para a necessidade de implementação de
iniciativas parecidas nos cursos de Letras.

CASO DOIS: Ensino de Inglês Instrumental para Alunos Surdos

O segundo caso foi objeto de dissertação de mestrado na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo – PUC SP. O estudo de José Carlos Barbosa
Lopes explorou a prática de ensino de inglês para surdos sob o viés de estratégias
de leitura instrumental.

Em seu relato, Lopes (2009) descreve sua experiência ao ministrar um
minicurso de inglês instrumental para doze alunos surdos entre treze e dezessete
anos, em uma cidade do estado de São Paulo. O curso foi realizado a partir de
uma parceria com um projeto de cunho religioso, o projeto Vencer. Os alunos,
que cursavam entre a 7ª série do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio,
apresentavam surdez profunda (com exceção de um deles que possuía um grau
moderado de surdez). Os alunos eram capazes de se comunicar oralmente embora
só o fizessem quando necessário. A dissertação está pautada na junção de
basicamente duas perspectivas: a enunciativo-discursiva proposta por Bakhtin/
Volochinov (1929/2006 apud LOPES, 2009) e a verbo-visual (BRAIT, 2008 apud
LOPES, 2009).

Durante o minicurso, a questão do apoio sobre a tradução Inglês-Português-
LIBRAS destacada por Ubá et al. (2008), é também salientada pelo autor, como
demonstra o trecho a seguir:
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Em alguns momentos, houve o predomínio de identificação de palavras
no texto, o que direcionou o trabalho com os aspectos linguísticos para o
significado do dicionário. Entende-se que esta é uma alternativa possível
para a leitura em inglês, mas não o único recurso utilizado. (LOPES, 2009,
p. 134).

O autor também ressalta a importância do uso de recursos visuais no ensino
como meio auxiliar no processo de significação, postulando que “[...] os aspectos
da visualidade ou verbo-visuais (BRAIT, 2008) são inerentes aos recursos da
linguagem em uso e que configuram unidades de sentido como os textos.” (LOPES,
2009, p. 134). Em suas considerações finais, Lopes (2009) avalia positivamente a
abordagem de leitura instrumental; contudo, ressalva a importância de se investir
em uma abordagem crítica da leitura como meio de formar cidadãos mais críticos
e dispostos a mudar a realidade. Além disso, o autor também aponta a necessidade
de aprofundamento dos estudos relacionados à área.

CASO TRÊS: Ensino de Inglês no Contexto da EAJA em Escola Inclusiva

O terceiro caso, apresentando no texto “O aluno surdo aprendendo inglês
numa escola inclusiva: uma perspectiva vygotskiana” (MEDEIROS; FERREIRA,
2010), relata a visão de duas professoras da Universidade Federal de Goiás (UFG),
Tânitha Gléria de Medeiros e Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira, sobre uma
aula de inglês em uma escola municipal regular em Goiânia, onde dois alunos
surdos tiveram aulas de inglês em contexto inclusivo. O trecho abaixo ilustra o
contexto descrito pelas autoras:

A sala pesquisada pertence ao EAJA (Educação de Adolescentes, Jovens e
Adultos) e é da 8ª série ou 9º ano noturno. Como instrumentos foram
usados gravação em áudio, a entrevista oral e por escrito e o diário. Neste
artigo, utiliza-se a transcrição da aula que ocorreu no dia 14 de outubro de
2008 no qual os alunos discutiam o texto “Have you been taking care of
your planet?” (Você tem cuidado do seu planeta?). (MEDEIROS;
FERREIRA, 2010, p. 5)

A experiência é descrita pelas professoras como sendo de sucesso. E grande
parcela deste sucesso se deveu pelo respeito ao bilinguismo e pelo fato de se ter,
à disposição em sala, um intérprete. É necessário salientar que durante a aula de
língua estrangeira, o aluno surdo lida, na verdade, com três línguas diferentes:
LIBRAS (L1, sua primeira língua), o Português (L2) e a própria Língua Estrangeira
(L3). Esse ambiente multilíngue pode ao mesmo tempo beneficiar a aprendizagem
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da LE como prejudicá-la. É importante ressaltar que as linguagens de sinal possuem
um léxico restrito em comparação às línguas orais. Neste quadro o auxílio do
interprete é indispensável para garantir uma decodificação adequada dos vocábulos
utilizados em sala. No caso da aula de LE, o intérprete decodifica a mensagem de
LE para a L1 e quando necessário traça paralelos com a L2. Durante a aula
descrita no estudo, a intérprete buscou utilizar a L1 e L2 como “andaime” para a
aprendizagem. Um exemplo pode ser observado quando um dos alunos surdos
diz ter dúvidas em relação à palavra “dictionary”. Ao invés de simplesmente
interpretar o significado da palavra em L1, a intérprete disse ao aluno que se
tratava de um cognato da língua portuguesa (“é igual o português”, interpretou).
Em suas conclusões, as autoras afirmam ser possível inserir alunos surdos em
instituições de ensino regular, e lançam uma reflexão aos professores de inglês e
aos profissionais envolvidos com a formação, afirmando que “a inclusão envolve,
em qualquer perspectiva, não só a pedagógica, uma mudança de paradigmas.”
(MEDEIROS; FERREIRA, 2010, p. 5).

Podemos conectar esta experiência com as experiências mencionadas
anteriormente no que se diz respeito ao uso de LIBRAS como instrumento de
acesso e reparo.

CASO QUATRO: Ensino de Inglês para Alunos Surdos em Educação Especial

Ao contrário dos casos anteriores, retirados exclusivamente de artigos
acadêmicos, este último é resultado de uma entrevista realizada com uma aluna
graduanda do curso de Letras Inglês – pela Universidade Estadual de Londrina
(UEL). Natália, aluna em questão, leciona inglês num instituto de educação para
surdos na cidade de Londrina (ILES – Instituto Londrinense de Educação de
Surdos), como parte de seu estágio obrigatório. Nestas condições, preparamos
um questionário composto por oito questões (em anexo) relativas à experiência
que a estudante vivenciou no decorrer de suas práticas.

As respostas ao questionário salientaram a incipiência de estudos sobre
metodologias de ensino na área de ensino de LE. Sobre este aspecto, pode-se
destacar o trecho abaixo quando a estagiária relata a dificuldade de se trabalhar
com a questão visto que nem os professores universitários possuem conhecimento
sobre a surdez, nem os especialistas em surdez sabem inglês.

[...] os professores aqui [da universidade] não têm nenhuma experiência na
área da surdez. As pessoas que eu conheço especialistas nesta área não têm
nenhuma proficiência em inglês, então... eu estou tentando juntar as duas
coisas.
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 Desse modo, Natália constata que sua formação não lhe fornece os
subsídios necessários para lidar com alunos com surdez. A futura professora se vê
em uma encruzilhada, onde é responsável por assimilar aspectos de ambos os
lados e fundi-los de modo a poder exercer seu estágio de docência.

Outro tema comum aos casos anteriores também mencionados por Natália
é a questão do uso do português e de LIBRAS como forma de significação. Ela
relata que teve de recorrer a LIBRAS (L1) e ao Português (L2) para tentar apresentar
aos alunos o significado das palavras e expressões desconhecidas em língua
estrangeira. Para Natália, somente a LE é insuficiente, conforme trecho abaixo:

Então muitas vezes você vai ensinar determinado tema, determinada palavra,
que não existe um sinal em LIBRAS e o aluno não sabe o significado nem
em Português. Então você tem que explicar para o aluno o que quê é aquela
determinada palavra ou frase. Então a gente usa os três idiomas, usa inglês,
português e LIBRAS – tudo junto.

A experiência de Natália reforça aquilo que leituras preliminares já tinham
detectado, ou seja , são raras as orientações sobre como proceder
metodologicamente no ensino de inglês para alunos surdos, seja em contextos de
inclusão ou de educação especial. Esta dificuldade é exacerbada pelo fato de que
a maioria dos estudos que estão sendo realizados se concentra no uso de LIBRAS,
que se mostra como uma língua de mediação entre Português e Inglês. Isto sugere
a necessidade urgente de serem compiladas experiências de outros países que
tenham desenvolvido abordagens de ensino em situações similares, bem como
desenvolver pesquisas nas salas de aulas brasileiras.

Se, por um lado, a educação de alunos surdos em língua inglesa representa
uma das áreas carentes de pesquisas, por outro lado, algumas iniciativas vêm sendo
realizadas no sentido de construir conhecimentos sobre a educação inclusiva,
entendida aqui como mais ampla e abrangendo os casos de surdez.

Formação Profissional e Educação Inclusiva na Área de Ensino de Inglês

Evento recente organizado por profissionais atuantes, com o título
“Diversidade e Inclusão social no ensino de língua inglesa”, ocorrido em maio de
2011, com a presença de professores em exercício e professores em formação
(alunos do curso de Letras), buscou identificar as dificuldades dos profissionais
da área e os encaminhamentos necessários para lidar com a questão do ensino de
língua inglesa para surdos. O consenso coletivo12 foi de que as principais dificuldades

12 Discussão liderada pela Prof.ª Dr.ª Vera Lúcia Lopes Cristovão.
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são: 1) o professor sem formação específica para atuar com o ensino de LE para
alunos com NEE; 2) a falta de capacitação de pais e profissionais para lidarem
com as patologias das crianças; 3) a falta de recursos/apoio para o ensino; 4) o
dever da inclusão, paradoxalmente, promovendo a exclusão; e 5) a falta de
preparação dos alunos regulares para respeito ao diferente.

Partindo destes problemas, os seguintes encaminhamentos e ações foram
propostos: trabalho transdisciplinar com as áreas de saúde, psicologia, educação e
política; educação de professores para nossa área de atuação; inclusão de disciplinas
específicas nas licenciaturas; preparar alunos e comunidade para a inclusão;
demandar da Secretaria de Estado da Educação maior articulação entre o setor
especial dos Núcleos Regionais de Educação, as escolas, as universidades e sociedade,
agrupamento das informações disponíveis para disponibilizá-las no site da
Associação dos Professores de Língua Inglesa do Estado do Paraná – APLIEPAR
e encaminhamento das necessidades para a Secretaria de Estado da Educação do
Paraná.

No Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem também a
educação para portadores de necessidades especiais tem sido objeto de pesquisas
em andamento. Em virtude da não existência de políticas educacionais ou diretrizes
que tratem especificamente da questão do ensino de LE para alunos surdos, o
trabalho desenvolvido por um dos autores, Leonardo Neves Corrêa, intitulado
‘Políticas Educacionais para o Ensino de Línguas Estrangeiras para Surdos (Título
Provisório)’, pretende analisar as políticas educacionais inclusivas vigentes (LDB/
96, PNE, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva) e seus reflexos no ensino de LE. A análise será baseada na Abordagem
do Ciclo de Políticas proposta pelo sociólogo inglês Stephen Ball e colaboradores
(BOWE; BALL, 1992; BALL, 1994) e visa a apresentar um enquadramento da
questão no Brasil.

Também por meio do Programa de Consolidação das Licenciaturas –
PRODOCÊNCIA13, a área de língua inglesa tem tentado desenvolver
procedimentos pedagógicos para a atuação responsável com vistas à educação
inclusiva nas aulas de línguas estrangeiras. Com a inserção de estagiários em
contextos de inclusão, espera-se construir conhecimento pedagógico acerca do

13 Programa financiado pela CAPES que tem como objetivo geral contribuir para elevar a
qualidade dos cursos de licenciatura, na perspectiva de valorizar a formação e a relevância social
dos profissionais do magistério da educação básica. Entre seus objetivos específicos, visa
estimular propostas de integração da educação superior com a educação básica, de articulação
entre teoria e prática e de cooperação entre unidades acadêmicas e apoiar propostas institucionais
que se orientem para a superação de problemas identificados nas avaliações feitas nos cursos
de licenciatura.
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ensino de línguas na perspectiva inclusiva, bem como minimizar as dificuldades
dos alunos e professores da educação básica no enfrentamento dos desafios da
inclusão. Tanto por meio de cursos complementares quanto de estágios em
contextos de inclusão, espera-se produzir materiais pedagógicos para uso presencial
e virtual em uma perspectiva de educação inclusiva.

Considerações Finais

Neste artigo, objetivamos mapear pesquisas e relatar algumas ações sobre
o ensino de inglês para surdos por meio de pesquisa bibliográfica, entrevista e
abordagem do tema em pesquisas em andamento na instituição dos autores.

Ao fim desta análise, podemos verificar que, embora distintos, os casos
aqui apresentados compartilham preocupações e aspectos metodológicos. Pôde-
se perceber que no caso de ensino de inglês para surdos em contextos específicos
(escola regular – educação inclusiva, curso de extensão e EJA – Educação de
Jovens e Adultos) há predomínio de abordagens que favorecem o aprendizado
da leitura com o apoio de materiais visuais e LIBRAS, em abordagem instrumental.

No que se refere às dificuldades, um dos maiores obstáculos ao ensino de
LE para surdos parece estar vinculado à formação de professores de LE, que
não tem preparado os futuros professores para atuação nessas situações. No entanto,
essa formação parece dependente de conhecimentos dos próprios educadores
encarregados dessa preparação, uma vez que os cursos de Letras somente agora
começam a contar com professores de LIBRAS. Como salientamos, o Inglês
representa uma terceira língua e a metodologia de ensino adequada requer a
consideração do estágio de aprendizagem dos alunos, bem como suas características
específicas (oralizados ou não). Para os alunos surdos, aprender Inglês pode adquirir
conotações completamente distintas daquelas postuladas para alunos não surdos.

São essas ponderações que precisariam ser contempladas e discutidas por
professores universitários responsáveis pela formação de professores, a se
familiarizarem com as propostas legais e submetê-las a um olhar ao mesmo tempo
crítico e propositivo.
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IN/EXCLUSÃO DE ALUNOS
COM NECESSIDADES

EDUCACIONAIS ESPECIAIS1

Aline Cristian Guimarães Azevedo2

Introdução

A inclusão e exclusão social com relação aos indivíduos com alguma
deficiência foi tema proposto com importância ao pensar sobre a trajetória dos
denominados deficientes e como lidaram com essa questão no ambiente escolar
brasileiro. Inúmeros fatores fizeram importância para que este tema fosse tratado
de maneira com relação ao ambiente escolar, pois pelo fato do anseio de uma
sociedade mais democrática e igualitária, foram criados mecanismos para que
houvesse uma inclusão escolar daqueles marginalizados socialmente, pois a educação
é pautada como um referencial para um desenvolvimento e aprimoramento do
conhecimento da sociedade humana.

Assim Charlot (2001, p. 56-57) exemplifica que,

A cria da espécie humana não se torna homem se não se apropriar, com a
ajuda de outros homens, dessa humanidade que não lhe é dada no
nascimento, que é, no início, exterior ao indivíduo. A educação é essa
apropriação do humano por cada indivíduo. A educação é hominização.

Sendo apropriação por parte do indivíduo, a educação é vista como um
direito fundamental de todos, proclamado em legislações de vários países e em
nosso país, o foco desta análise. Entre outras, o ambiente escolar, sendo como
formação educativa dos indivíduos, pode proporcionar e impulsionar
transformações à cerca dos que de alguma forma, são largados à margem do
sistema, fazendo com que estes grupos sejam foco de análise de políticas sociais
para inclusão e importância de se pensar uma efetividade real da educação para
todos, esta deliberada desde a essência liberal com o pilar delineado sobre igualdade.

Não somente pensar a questão da educação dos indivíduos necessidades
educacionais especiais em nível de políticas públicas que impulsionam a inclusão,
mas pensar de que a educação em si é um ato coletivo, onde professor, funcionários

1 Artigo desenvolvido como atividade do projeto de extensão LENPES (Laboratório de
Ensino, Extensão e Pesquisa de Sociologia).
2 Graduanda em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina. Contato:
aline_kalini@hotmail.com.
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e os próprios alunos fazem parte deste contexto, sendo o trabalho de todos para
que exista tal igualdade no ambiente escolar.

É desta forma, que a proposta realizada no Colégio Estadual José Aloísio
Aragão, teve como intento impulsionar o pensamento para a importância da
deficiência, os denominados “diferentes” no processo histórico das sociedades.
Fazendo com que os alunos analisassem que a responsabilidade de tal inclusão
não é exclusiva de políticas voltadas para estes, mas que todos podem de alguma
forma adquirir conscientização e problematizar se a igualdade proclamada e as
instituições praticam conforme requerido.

Para tal abordagem sobre inclusão e exclusão, foi de extrema importância
percorrer teoricamente sobre o processo histórico dos denominados “diferentes”
em épocas distintas, para assim entender como as sociedades se portaram com o
aparecimento de diferenças entre os indivíduos. Diferenças estas que
proporcionaram a exclusão social dos indivíduos com alguma deficiência, pelo
fato de não se adequarem a padrões sociais como qual cada sociedade estabeleceu.

Após estabelecer uma contextualização histórica que engloba o mundo,
percorrerei a situação da Educação Especial no Brasil, seus marcos históricos
fundamentais e criações de instituições para atendimento dos alunos com alguma
necessidade educacional especial, assim analisando a realidade deste país que modela
a necessidade de inclusão social nas escolas, criando a partir disso uma necessidade
de reflexão sobre a evolução histórica desse direito na sociedade brasileira e os
interesses dessas políticas sociais inclusivas.

Pensar o histórico é pensar de como os indivíduos, os atores sociais, se
portaram, como construíram a existência no interior das sociedades, em várias
fases históricas, em cada tipo de produção de uma sociedade, ou seja, que lugar
cada indivíduo ocupa no processo produtivo da existência?

Contexto Histórico dos Determinados “Diferentes”

No decorrer da existência humana, a perspectiva social sofreu mudanças
com relação aos indivíduos com alguma deficiência, pois nem sempre foram as
mesmas até pelo desenvolvimento de organização das sociedades e conforme a
necessidade do ser humano. Para entender a forma de como foram tratados e
como isto resultou no encaminhamento escolar, o contexto histórico em diferentes
épocas se fizeram importante nesta análise, de como estes os indivíduos com
alguma deficiência produziram sua existência. Foi percorrido pelos processos que
podemos considerar pré-histórico este determinado pelo processo de produção
primitivo, no período escravocrata, período feudal e por final o processo de
produção capitalista.

Primeiramente pelo processo pré-histórico, ou primitivo, baseava-se em
uma seleção natural dos indivíduos, pelo fato das comunidades usarem o método
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de sobrevivência na caça e na pesca, ou seja, o indivíduo que apresentasse algum
tipo de deficiência era rejeitado da comunidade. A lei que regia dentro de uma
comunidade primitiva se baseava na ajuda mútua da caça e da pesca, como
Bianchetti (1998, p.28) evidencia, “Utilizando uma linguagem dos dias atuais,
podemos afirmar que nas sociedades primitivas, quem não tem competência não
se estabelece”, ou seja, sem esta ajuda coletiva com a comunidade, seria rejeitado,
tratando assim as diferenças sem culpa alguma resultando em uma normalidade
de que certas tribos se desfizessem das crianças com alguma deficiência, pois
somente os mais fortes sobreviviam, até pelo ambiente ser desfavorável e
representava um fardo para o grupo.

No processo pré-histórico ou primitivo assim como na Antiguidade, Honora
e Frizanco (2008, p. 12) identificam o tratamento aos deficientes, que sucedeu
como forma de,

[...] extermínio, por serem consideradas grave empecilho à sobrevivência
do grupo, já que não podiam cooperar nos afazeres diários; proteção e
sustento, para ganhar a simpatia dos deuses, por gratidão, em reconhecimento
aos esforços daqueles que se mutilavam na guerra. (HONORA; FRIZANCO,
2008, p. 12).

Na Antiguidade, a ideia do ideal de perfeição fez com que os deficientes
fossem tratados como verdadeiras aberrações, contendo dois pólos bastante
contraditórios, um sinal de presença dos deuses ou presença de demônios, “ou
algo da esfera supra-humano ou do âmbito do infra-humano” como explica
Amaral (1994, p.14). Na Roma Antiga, era normal a eliminação dos filhos com
alguma deficiência pelos patriarcas, contendo a Lei das XII Tábuas que autorizava
para tal ato. Não diferente em Esparta, com o ideal de perfeição que permeava a
Antiguidade, pelo fato da dedicação às guerras, houve uma valorização da ginástica,
a dança, a estética, uma perfeição do corpo, a beleza e a força acabaram se tornando
um objetivo.  A criança ao nascer com deficiência, fora dos padrões do ideal era
eliminada, praticando-se assim eugenia radical.

Segundo Pessoti (1984, p. 3):

De todo modo, é sabido que em Esparta crianças portadoras de deficiências
físicas ou mentais eram consideradas sub-humanas, o que legitimava sua
eliminação ou abandono, prática perfeitamente coerente com os ideais
atléticos e clássicos, além de classistas, que serviam de base à organização
sócio-cultural de Esparta e da Magna Grécia.3

3 Refere-se ao sul da Península Itálica, colonizada na Antiguidade pelos Gregos.
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A padronização do corpo no ideal espartano é referida à mitologia grega,
denominado leito de Procusto dos espartanos. De aspecto irracional, o mito
condizia com que o Procusto definia o padrão de corpo dos prisioneiros conforme
seus dois leitos de ferro, se os indivíduos não fossem do mesmo tamanho que
seus leitos, ele acabara por amputar para uma melhor colocação destes no leito.
Assim como Bianchetti (1995, p. 8) descreveu,

[...] O leito era a medida. A partir desse padrão pré-estabelecido, os corpos
que não se adequavam à medida sofriam uma intervenção, isto é, os menores
eram espichados, os maiores, amputados. O importante era salvaguardar a
medida prévia, o padrão.

Já na Idade Média, fase de influência do Cristianismo sobre a sociedade e
também conhecido como o período feudal, o paradigma da era grega que
denominava corpo/mente, na era cristã era considerada como corpo/alma,
judaísmo-cristão. Sabemos que o cristianismo libera a ideia sobre a salvação das
almas, neste aspecto, os indivíduos com alguma deficiência eram considerados
pecadores por portarem alguma diferença biológica e física, resultando em uma
estigmatização. A igreja católica explicava a existência de cegos, mudos, paralíticos,
loucos e leprosos como instrumentos de Deus para alertar os homens e as mulheres
sobre comportamentos inadequados, assim a “desgraça” de uns proporcionava
meios de salvação a outros (BIANCHETTI, 1998, p. 30).

A rígida ideia corpo/alma que definiu os indivíduos com alguma deficiência
como pecadores, fez com que cada vez mais a estigmatização fosse internalizada
na sociedade cristã. Como por exemplo, na Bíblia, uma passagem narrada por
João, 9:2, ao verem um cego, os discípulos perguntaram para Jesus: “Mestre,
quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego?” (BIANCHETTI, 1998,
p. 32).

Mazzotta (2005, p. 16) também exemplifica:

A própria religião, com toda sua força cultural, ao colocar o homem como
‘imagem e semelhança de Deus’, ser perfeito, inculcava a idéia de condição
humana como incluindo perfeição física e mental. E não sendo ‘parecidos
com Deus’, os portadores de deficiências (ou imperfeições) eram postos à
margem da condição humana.

Muitos exemplos de estigma são tratados com normalidade na Bíblia com
relação aos indivíduos com alguma deficiência, mas não podemos nos esquecer
do aspecto histórico e geograficamente localizado. A intenção não seria de retratar
aqui sobre uma esfera de julgamento moral, mas demonstrar como este processo
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resultou em uma estigmatização no decorrer da Idade Média e que teve influência
na transição para o capitalismo, dando imersão desta forma à ideia de que os
indivíduos com alguma deficiência deveriam ser colocados no sistema de produção
vigente como todos os outros indivíduos.

O capitalismo reconhecido como processo civilizatório, poderoso sistema
que repercutiu em grandes mudanças nas sociedades, foi um grande divisor de
águas, especificamente no século XVI, com uma forte implementação do ideário
liberal, principalmente no âmbito do trabalho. Voltava-se para uma produção de
mercado, uma grande acumulação de capital, a ciência em grande desenvolvimento,
fez com que o homem tivesse um amplo domínio da natureza, resultando em que
a necessidade de subsistência passasse a uma condição de liberdade.

As necessidades mudam e o homem vê a importância de ser o centro do
palco, passando assim de um Teocentrismo para o Antropocentrismo. Mesmo
com essa mudança de ideal, a igreja não sai de cena assim tão facilmente, fazendo
com que a Revolução Francesa tivesse como intuito a quebra da concepção teológica
que até o momento vigorava sobre a sociedade (BIANCHETTI, 1998, p. 35).

A ciência se torna produtora de conhecimento, sendo esta manipulada pelo
homem, como já dito anteriormente sobre a questão antropocêntrica, o homem
detentor do cenário social. Há um exemplo como o de Isaac Newton, que com
ele,

[...] impõe-se a visão mecanicista do universo, criando uma nova linguagem
em que as metáforas são utilizadas para definir partes do corpo humano: o
coração passou a ser chamado de bomba, o rim de filtro, o pulmão de
fole. Mais recentemente, o cérebro passa a ser apreendido como o protótipo
do computador perfeito. Portanto, o corpo passou a ser definido e visto
como uma máquina em funcionamento. (BIANCHETTI, 1998, p. 36).

O corpo humano passou a ser visto como uma máquina designando que
qualquer tipo de deficiência era relacionado a uma disfuncionalidade de uma peça,
como que se o computador não funcionasse perfeitamente, por conter uma
diferença ou deficiência.

As formas de produção foram drasticamente transformadas com o
decorrer dos séculos. Do artesanato transformou-se em manufatura e desta para
a maquinofatura. A forma de produção artesanal era realizada conforme as
necessidades de consumo. Com a forma de produção pautada na maquinofatura
passou a ser produção em série, já que o mercado era o ditador do ritmo de
produção, para atender as necessidades e interesses de lucro e acumulação, fez
com que o especialismo entrasse em vigência. Era necessária eficiência acima de
tudo, como por exemplo, Taylor (1856-1915) e Ford (1863-1947), que contribuíram
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em formulações de modelos que facilitassem o processo de produção, resultando
na conhecida divisão do trabalho (BIANCHETTI, 1998, p. 38).

Nesta esfera, vemos como o capitalismo contribuiu para que os indivíduos
procurassem especialização para se adequarem às regras do jogo de produção,
para atender as necessidades de mercado, através da educação que ofereceu
conforme o desenvolvimento do capitalismo industrial, um preparo para as
sociedades em geral. Contudo, os indivíduos com alguma deficiência foram
colocados no sistema de produção ou assistidos pela própria sociedade, é desta
forma que o próximo passo é entender de como estes foram tratados no sistema
escolar de ensino, sendo a educação como fator importante para a apreensão de
conhecimento para a formação e integração dos indivíduos no interior das
sociedades.

A Educação e os Processos de Exclusão e Inclusão Escolar

Com a apreensão do contexto histórico dos denominados indivíduos com
alguma deficiência nas sociedades, vemos a emergência não só destes em uma
educação especializada, mas de uma educação voltada em uma preparação dos
indivíduos para o capitalismo, ou melhor, conforme o processo de produção
capitalista necessitava. A ideia de uma educação para todos, veio da concepção
liberal de igualdade, um dos cinco pilares do liberalismo em que a Revolução
Francesa consagrou. Importantes figuras como John Locke (1632-1704), que
emerge na luta com a questão de igualdade, surge também no mesmo embalo
João Amós Comênio (1592-1670), onde suas ideias são destacadas na Didática
Magna, em obra original entitulada “Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo
a Todos” (BIANCHETTI, 1995, p. 14).

Bianchetti (1995, p. 14) exemplifica que “Comênio tinha os pés bem no
chão do seu tempo”, fazendo jus ao que pensava sobre o ensino gradual para os
indivíduos, relevando suas especificidades, mas proporcionar um ensino igualitário,
assim como o ideal liberal tinha como proposta. Ao contrário de Comênio, a
pedagogia da essência tinha como prioridade o ensino homogêneo dos indivíduos,
sem se preocupar com as especificidades. Não podendo esquecer que, a pedagogia
da essência só perdurou até ao fim da idade média, as classes não tinham condições
de aspirar condições de existência diferentes das que já obtinham, ou seja, as classes
não poderiam ter esperança de ascensão social dentro da sociedade por meio da
educação (BIANCHETTI, 1995, p. 14).

A educação com método homogêneo entrou em crise pelo fato de que,
com os referenciais de liberdade e igualdade as classes se viam em esperanças de
ascensão social, de que ser pobre não poderia ser a única condição de existência.
Com a democratização, a possibilidade de ascensão de uma classe a outra ficou
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mais disponível para a sociedade, resultando em que a escola fosse um espaço de
disputa entre as classes.

Com a crise da pedagogia da essência, entra em vigor a pedagogia da
existência, que se preocupava com a questão da heterogeneidade, com as
especificidades. Como por exemplo, alguns teóricos que se preocuparam com
algumas especificidades na educação, que são Rousseau (1712-1778) na defesa da
infância, Pestalozzi (1746-1827) ao cuidado de crianças pobres, Froebel (1782-
1852) com jardins de infância e Fénelon (1651-1715) que se preocupou com a
educação das moças (BIANCHETTI, 1995, p. 15-16).

A pedagogia da essência ao se preocupar somente com o homogêneo e a
pedagogia da existência com as especificidades, não conseguiria dar conta das
especificidades de cada deficiência inserida no meio escolar. Por outro lado, ao
pensar as especificidades no geral do âmbito escolar, os indivíduos com
necessidades educacionais especiais não encontraram assim um caminho feliz, do
que imaginaram de início, concluindo em uma exclusão dos ambientes escolares
das sociedades em geral.

As especificidades da educação com referência aos indivíduos com alguma
deficiência enfrentaram uma transformação de influência religiosa para uma visão
da medicina, gerando uma total exclusão social, ao passo que, “Em síntese: o
remédio era segregá-los já que os excepcionais eram vistos como um perigo para
si e para a sociedade” (BIANCHETTI, 1995, p. 16). Gerando assim uma criação
de escolas especiais, classes especiais com ensinos especializados para estes
denominados “diferentes” no sistema escolar em geral.

A Educação Especial no Brasil

No Brasil, a educação teve influência do evolucionismo difundido pela
ciência moderna como de ideais liberais, estes adquiridos por intelectuais desde o
período do Império no país.

Segundo Kassar (1999, p. 17),

A crença no ‘progresso natural’ da sociedade, como parte do ‘progresso
natural e necessário de todo o universo’, está presente em vários discursos,
sob várias ‘vestimentas’ revestidas (ou não) de um ‘rigor’ mais ou menos
científico [...].

Vemos que o progresso natural ou a exaltação ao movimento autônomo
da natureza se faz presente também no pensamento positivista, estes primeiramente
desenvolvidos por Comte na França. No Brasil obteve importância pelos aspectos
de sua filosofia, ao fornecer um meio racional de pôr em evidência as leis lógicas
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do espírito, de que o ensino científico poderia ser considerado como base da
educação geral, sendo esta racional e também como base sólida da reorganização
da sociedade. Essas influências se desenvolvem principalmente em sociedades
capitalistas industriais, onde a ciência moderna e a valorização do progresso das
ciências naturais, fez com que expandisse sobre um movimento natural da sociedade.

Evolução social que na educação brasileira teve importância para uma maior
aceitação e entendimento sobre a educação especial, influências por pensamentos
liberais e positivistas, pela valorização do pensamento científico a partir do século
XIX. Mesmo com essa influência filosófica e científica de alguns teóricos sobre
alguns intelectuais brasileiros, a educação especial ainda continha algumas expressões
em que Mazzotta (2005, p. 17) identifica:

[...] até o final do século XIX diversas expressões eram utilizadas para referir-
se ao atendimento educacional aos portadores de deficiência: Pedagogia de
Anormais, Pedagogia Teratológica[4], Pedagogia Curativa ou Terapêutica,
Pedagogia da Assistência Social, Pedagogia Emendativa[5].

Expressões estas difundidas na Europa, que ao decorrer da história da
educação especial no Brasil, coube como influências para tal efetivação na sociedade,
ou seja, tanto no sistema escolar brasileiro como em políticas sociais que se
preocupavam com a problemática da inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais em ambientes escolares regulares. Uma dicotomia que se
expandiu desde a época do Império, época esta caracterizada em uma sociedade
de base escravocrata e com pouco acesso à educação pela população, em pensar
sobre um possível silenciamento sobre os indivíduos com alguma deficiência,
mas ao mesmo tempo criações de políticas que atendessem essa população, assim
como Jannuzzi (2006, prefácio) discorre:

[...] na época do Império, caracterizada por uma sociedade rural e
desescolarizada, foi possível silenciar completamente sobre o deficiente e
esconder aqueles que mais se distinguiam ou cuja presença mais incomodava.
Posteriormente, à medida que a organização escolar primária foi obtendo
impulso, mas sempre na sua retaguarda, também foram tomadas as
primeiras iniciativas no intuito de se organizarem escolas para o deficiente.

4 Segundo o dicionário escolar da língua portuguesa Michaelis de 2002, a palavra Teratológica
corresponde a Teratologia: Estudo das deformações ou monstruosidades orgânicas.
5 “A expressão ensino emendativo, de emendare (latim), que significa corrigir falta, tirar
defeito, traduziu o sentido diretor desse trabalho educativo em muitas das providências da
época” (JANNUZZI, 2006, p.70).
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A exemplo do que ocorre com a educação em geral, torna-se patente um
estreito relacionamento entre a educação do deficiente e o modo de
organização e reprodução da sociedade.

Não muito diferente, Kassar (1999, p. 19) também evidencia em seu estudo:

A atenção com a educação nacional propriamente é, de certo modo,
inaugurada pelo seu quase silenciamento, quando, em 1824, a primeira
Constituição brasileira traz os seguintes compromissos com a educação da
população: a gratuidade da instrução primária ‘a todos os cidadãos’ e a
criação de colégios e universidades ‘onde serão ensinados os elementos das
ciências, belas-letras e artes’.

A educação entra em vigor, como descrito, conforme os interesses nacionais
da organização própria da sociedade sejam em aspectos da economia ou mercado
de trabalho, no entanto, o Brasil trava a luta de entrar definitivamente na então
proclamada modernidade em que outros países se desenvolviam.

No cenário brasileiro vemos alguns marcos históricos de implantação da
educação especial, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos hoje
Benjamin Constant, onde José Álvares de Azevedo juntamente com o doutor
Xavier Sigaud, este último médico do paço, conseguiram convencer o imperador
a criar o decreto para institucionalização definitiva para o atendimento de deficientes
visuais em 1854. O Instituto dos Surdos-Mudos (Instituto Nacional de Educação
de Surdos, Ines) criado em 1857, foi por influência do professor Eduard Huet,
que logo após instalação foi nomeado presidente da Comissão Organizadora do
Instituto, pois fora recomendado pela Instrução Pública da França para tal atividade
no Brasil, ambos os institutos oficialmente instalados na cidade do Rio de Janeiro
(JANNUZZI, 2006, p. 11-12).

Além das iniciativas com os cegos e surdos no período Imperial, também
se iniciou o trabalho para deficientes mentais, hoje considerados deficientes
intelectuais. A iniciativa teve origem na Bahia em 1874 na cidade de Salvador, com
o nome atualizado de Hospital Juliano Moreira. O atendimento prestado aos
deficientes mentais deste Hospital ficou em vias de falta de qualificação quanto ao
seu tipo de atendimento para deficientes, pelo fato de estar em vias pedagógicas
e médicos-pedagógicos (MAZZOTTA, 2005, p. 30).

Após iniciativas isoladas, vemos que o poder público toma para si a
responsabilidade em criação e manutenção de instituições para atendimento aos
indivíduos com necessidades especiais. Até 1950 o número de instituições passava
de cinquenta existentes, entre eles sobre domínio de poder público, tanto federais
como estaduais e também as instituições privadas. Sendo em destaque algumas
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delas, como o Colégio dos Santos Anjos em Santa Catarina de 1909 ao atendimento
de deficientes mentais, a Sociedade Pestalozzi do Rio de Janeiro, de cunho particular
criada em 1948, a Escola Estadual Instituto Pestalozzi criada em 1935, por influência
dos trabalhos da professora Helena Antipoff, também a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais conhecida APAE na cidade do Rio de Janeiro datada
de 1954, entre outras instituições que se destacam nesta época promissora
(MAZZOTTA, 2005, p. 31).

O atendimento educacional em vias de ensino público e privado como
vimos acima, após 1957, fora visto a emergência que iniciativas oficiais foram
criadas em decorrência de um maior atendimento para os indivíduos com alguma
necessidade educacional especial, denominadas de Campanhas Nacionais, com
ênfase às questões sociais e suas problemáticas. Com isto surgiram decretos que
viabilizassem oportunidades e melhoria ao ensino dos alunos com alguma
necessidade educacional especial. A primeira a ser instituída foi a campanha para a
Educação do Surdo Brasileiro, denominada CESB, datada de 1957, pelo Decreto
Federal nº 42.728 (BRASIL, 1957). Logo após, em 1958, foi criado outro decreto,
mas com relação aos deficientes visuais, chamada de Campanha Nacional de
Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão, que depois de um ano e meio,
sofrera transformações e passou a se chamar Campanha Nacional de Educação
de Cegos ou CNEC. Campanhas estas fundadas exclusivamente na cidade do
Rio de Janeiro e tinha como objetivo tanto conscientizar as populações de vários
estados do País, como uma estimulação de governos estaduais e municipais, todos
estes em sentido de ampliar cada vez mais o atendimento especializado e coerente
para os deficientes (MAZZOTTA, 2005, p. 49 e 50).

Há de se observar que a maioria das entidades foram criadas a partir dos
anos 50, e este período sofreu transformações com relação ao Estado Nacional,
especificamente época essa governada pelo presidente Getúlio Vargas, em que
gastos públicos com a educação teve ênfase para o crescimento de tais entidades
(ARANHA, 1996, p. 203).

 Jannuzzi (2006, p. 68) identifica ao passo que

A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações
de pessoas preocupadas com o problema da deficiência; a esfera
governamental prossegue a desencadear algumas ações visando à
peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino
regular; outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo
fundadas; há surgimento de formas diferenciadas de atendimento em clínicas,
institutos psicopedagógicos e centros de reabilitação, geralmente particulares,
a partir de 1950, principalmente. Tudo isso no conjunto da educação geral
na fase de incremento da industrialização no Brasil, comumente intitulada
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de substituição de importações, nos espaços possíveis deixados pelas
modificações capitalistas mundiais.

A partir dos anos 60, outras campanhas foram instituídas como a Campanha
Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais a CADEME, que
foi criado e liderado por iniciativa da Sociedade Pestalozzi e Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais. Destaque para a primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, em que a Lei n.4.024/61 (BRASIL, 1961), regulamentando
oficialmente a educação com a afirmação de uma política educacional específica
(JANNUZZI, 2006, p.68).

Para regulamentar a política educacional especial, cria-se o órgão Centro
Nacional de Educação Especial (CENESP), que visava uma maior efetividade de
uma ação política para a problemática da educação especial em nível governamental.
Metas estabelecidas para efetivação de pontos essenciais para a educação especial
com relação às escolas, instituições para ensino especializado desse alunado,
formação para o trabalho, aos que eram pouco ou bastante integrados no sistema
regular de ensino, percepção da família, militantes dessa educação e da própria
comunidade. Houve também a criação da Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) em 1985 e o CONADE,
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência em 1999,
com intuito de algumas realizações na sociedade civil (JANNUZZI, 2006, p. 138-
143).

A educação especial no Brasil sofreu transformações ao longo da história,
passando de caráter assistencial, como reabilitação de alguns indivíduos em âmbito
médico-pedagógicos, filantrópico-assistenciais, causando segregações, exclusões
e inclusões no sistema escolar. Por este crescimento de atendimentos por parte das
entidades, instituições de ensino especial, sejam de âmbito estadual, federal ou
privado, desde os fins dos anos 1960, juntamente até os anos 1990 com a então
Declaração de Salamanca datada de 1994, enfatizou-se uma repercussão sobre a
necessidade de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, com
criações de escolas e classes, todas estas finalmente estabelecidas pela Lei n.º 9.394/
96 (BRASIL, 1996), conhecida como LDB, com o quinto capítulo dedicado ao
ensino especial e suas necessidades primordiais para inclusão escolar dos alunos já
citados (JANNUZZI, 2006, p. 196).

As mudanças foram significativas, pois na década de 1970 as verbas desse
tipo de educação eram vindas dos estados, e com a maior atenção como a da
LDB (BRASIL, 1996), juntamente com o MEC, proporcionou que criassem
legislações específicas legais para melhor funcionamento de uma educação especial
que por muito tempo foi declarada superficialmente e que os atendimentos foram
realizados de forma incoerente conforme propunham.
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Não podemos esquecer sobre a forte luta dos próprios deficientes neste
cenário educacional, onde contribuíram para a elaboração da legislação, como
exemplo, a Constituição de 1988, considerado como período democrático no
país. Dentre seus objetivos,

Inclui no Inciso IV, “a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”; Inciso V, ‘a
garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovarem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser
a lei’. (MAZZOTTA, 2005, p. 76).

Vemos que com o decorrer das décadas, foram criados dispositivos para
maior atendimento dos considerados deficientes na sociedade brasileira. Mesmo
com interesses como vimos desde a época do Império, até os dias atuais do
governo brasileiro de se preocupar em colocar o país no proclamado século XXI,
de qualquer forma, houve melhorias no que condiz sobre a existência destes na
sociedade, mesmo que levadas superficialmente e somente para uma parcela da
população.

O intuito aqui foi colaborar, para que nós como indivíduos participativos
da sociedade brasileira, possamos adquirir mais um conhecimento mesmo que
superficial sobre esta problemática da educação especial que se desenvolveu em
todas as épocas. Assim como Mazzotta (2005, p. 65) nos explica:

Além do que foi aqui delineado sobre a trajetória da Educação Especial no
Brasil, a compreensão e a explicação dos eventos mais significativos deverá
ser favorecida com o aprofundamento da análise crítica das políticas públicas
nesta área.

Desta forma, delinear o processo histórico da educação especial no Brasil
nos dirige ao olhar sobre como mais uma modalidade de ensino é pensada no
país, necessitando de maior atenção para a realidade de como realmente se
desenvolvem nos ambientes escolares.

A Sociologia, Educação e Outros Olhares

Levando em conta que

A influência das coisas sobre os homens é diversa, já pelos processos, já
pelos resultados, daquela que provém dos próprios homens; e a ação dos
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membros de uma mesma geração, uns sobre outros [...]. (DURKHEIM,
1955, p. 34).

ao longo da história, a educação foi vista como um meio que proporcionasse
uma integração, inclusão ou uma socialização dos indivíduos ao meio social em
que viviam e no comprometimento ao desenvolvimento do conhecimento para
estes.

Visto que, para Cândido (1955, p. 11),

[...] Por ‘situação de ensino’, entendo o sistema de relações, de papéis, de
valores, determinados no ensino e pelo ensino, manifestando-se
principalmente na escola, concebida não apenas como agência de instrução,
mas como grupo social complexo, num dado contexto social.

Entender a escola como um meio de relações sociais, é apreender de certa
forma, a heterogeneidade no interior dessas instituições. A escola sendo um lugar
de diversidade, como cada qual com suas especificidades e suas relações sociais,
diferem na própria dicotomia quando encontram alguém que não esteja nos
padrões e são assim considerados “anormais” no meio social escolar. São categorias
que a própria sociedade proporciona e que de fato analisam e definem os indivíduos,
neste aspecto Goffman (1980, p. 11) define, “A sociedade estabelece os meios de
categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais
para os membros de cada uma dessas categorias”.

Ao passo que no meio escolar, quando nos deparamos com alguma
“diferença”, à partir dessa categorização em que abarcamos, buscamos entender
qual a “identidade social” desse indivíduo, sendo que, a busca normativa se faz
presente, pois são exigências em que a sociedade produziu, resultando em aspecto
encontrado sem reflexão e sem atenção (GOFFMAN, 1980, p. 12).

Assim como Bourdieu (1997, p. 483) nos afirma que,

A diversificação das ramificações da rede de ensino, associada a
procedimentos de orientação e seleção cada vez mais precoces, instaurou
práticas de exclusão brandas, ou melhor, imperceptíveis, no duplo sentido de
contínuas, graduais e sutis, insensíveis, tanto por parte de quem as exerce,
como daqueles que são as vítimas.

A própria instituição escolar sendo, como ditos os autores, “sistema de
relações” e a “influência das coisas sobre os homens”, levamos a pensar que esta
própria produz exclusão, podendo ser de caráter imperceptível para os indivíduos.
A proposta aqui não é de evidenciar o caráter de exclusão somente do sistema
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escolar, mas como os processos sociais, assim como a família, a comunidade em
que os indivíduos fazem parte, podem produzir também hábitos que favoreçam
um imperceptível “preconceito”, este gerado pela normatização em que as
sociedades ao longo da história produziram e que muitas vezes são refletidos no
meio escolar.

Resulta deste processo de normatização, conforme vimos com a criação
de “corpos” necessários que cada sociedade produziu, o conceito de “estigma”,
sendo um estereótipo que criamos para categorizar certos tipos de indivíduos,
um atributo depreciativo, atributos esses que denominam a normalidade dos outros
(GOFFMAN, 1980, p. 13).

Goffman (1980, p. 13-14) ainda ressalta em que,

[...] Um estigma é, então, na realidade, um tipo especial de relação entre
atributo e estereótipo [...]. Por definição, é claro, acreditamos que alguém
com um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos
vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes
sem pensar, reduzimos suas chances de vida. Construímos uma teoria do
estigma, uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do
perigo que ela representa racionalizando algumas vezes uma animosidade
baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos
termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso
discurso diário como fonte de metáfora e representação, de maneira
característica, sem pensar no seu significado original.

É desta forma, em que atributos são designados a certos tipos de indivíduos
pelas suas diferenças, que José Saramago (1922-2010) questiona,

E se fôssemos todos cegos? Depois praticamente no segundo seguinte eu
estava a responder a esta pergunta que eu havia feito. Mas nós realmente
somos todos cegos. Cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos enfim,
tudo aquilo que faz de nós não sermos razoavelmente funcionais no sentido
da relação humana. Mas pelo contrário, um ser agressivo, um ser egoísta,
um ser violento, isso é o que nós somos. E o espetáculo que o mundo nos
oferece é precisamente esse, um mundo da desigualdade, um mundo de
sofrimento, sem justificação, com explicação, porque podemos explicar o
que se passa, mas não tem justificação.6

6 “Janela da Alma”, filme de João Jardim e Walter Carvalho, Brasil, 2001.
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O questionamento feito por Saramago nos faz refletir sobre a importância
de nosso próprio olhar frente às desigualdades, não somente mais o olhar
determinado historicamente pelas sociedades, mas uma atenção ao cotidiano, as
práticas sociais com cada indivíduo “diferente” presente em variados meios sociais.
As práticas nos meios escolares podem refletir dessa forma em uma sociedade
que denomine certos tipos de categorias necessárias para se viver em um
determinado meio social, sendo assim desta forma, a necessidade em percorrer
com os alunos do Ensino Médio, para que os indivíduos possam refletir e analisar
as situações escolares presentes, para que as diferenças possam ser naturalizadas
nos ambientes de ensino brasileiros, acabando desta maneira com as desigualdades
escolares tão presentes em nosso contemporâneo.

Considerações Finais

A reflexão sobre a exclusão e inclusão social e escolar de indivíduos com
necessidades especiais, contribui para que entendamos como a designação
“diferente” fora criada conforme a necessidade das sociedades ao decorrer das
épocas, principalmente no processo capitalista de produção. A exclusão e inclusão
destes não poderia ter sido desenvolvida de outra forma, fazendo referência às
instituições de ensino, pois como já citado, a educação de uma forma ou outra,
fora um dos processos em que a sociedade designou como um ambiente de
formação, preparação dos indivíduos para uma vida em sociedade, que em sua
maior parte de desenvolvimento promoveu situações de segregações para com
os indivíduos com alguma deficiência.

Conforme o decorrer das épocas, vimos que mesmo em diferentes situações
e pensamentos, o indivíduo com alguma deficiência, ficou sempre à margem do
sistema social, por serem considerados incapazes de reagir ao funcionamento e
modernização das sociedades. À partir dessas posturas e compreensão frente à
imagem destes, criaram-se, consciente e inconscientemente, estigmas, preconceitos
que colaboraram para que estes fossem cada vez mais excluídos.

A proposta sobre a reflexão teve intuito, de estimular os indivíduos, estes
do ensino médio, sobre como produzimos denominações, atributos que muitas
vezes não temos consciência de tal, por serem atitudes “normatizadas”, seja em
cada meio social vivido ou nos ambientes escolares em que participam. A
historicidade marcada pela criação de leis e documentos oficiais referentes ao
atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, fora
necessário para que os alunos apreendessem a noção de que a inclusão escolar
destes, obteve a atenção para que fosse regulamentada, mas que somente isto não
bastaria para que a proclamada inclusão fosse realmente desenvolvida com
qualidade.
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Desta forma, a oficina tentou contribuir para que a sociedade se atente
como a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais é
realmente desenvolvida no cotidiano, fazendo-se necessário não somente a atenção
para os documentos, mas para as práticas dos sistemas de ensino com relação a
estes alunos com alguma necessidade educacional especial no país.
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CONSTRUINDO MATERIAIS E
RECONSTRUINDO CONCEITOS E

VALORES NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

Rosana Henriques Pinto Selvatici1
Simone Moreira de Moura2

Introdução

A dificuldade do professor regente em conceber o aluno com necessidades
educacionais especiais não como um problema, mas sim como um sujeito que
requer um atendimento especializado; pode traduzir-se em barreiras atitudinais
frente à inclusão deste no ensino regular.

Esta consideração nos leva a pensar na não visualização de novas estratégias,
por parte do professor, no ensino das disciplinas e a não oportunização de sua
inserção no processo de aprendizagem do aluno.

Nesta direção, vale ressaltar que a escola tem seu papel social e deve ser
corresponsável pelos seus integrantes, inserindo-os como cidadãos autônomos e
conscientes, além da responsabilidade pela democratização do acesso aos
conteúdos culturais historicamente construídos, portanto, deve atender a todos
sem exceção.

O trabalho do professor de apoio em sala de aula ou itinerante, além de
sua atuação no contexto de sala, torna-se relevante quando promove ações
pedagógicas baseadas na interação professor e aluno com necessidades educacionais
especiais motivando o educador a entender as diferenças individuais e a buscar
adequações aos diferentes ritmos de aprendizagem.

A elaboração de materiais adaptados para atender o aluno com deficiência
física/neuromotora e às possíveis dificuldades de aprendizagem decorrentes,
envolve um repensar do fazer pedagógico, que juntamente com o professor de
apoio permanente ou itinerante, deve ser contemplado.

A adaptação de materiais e a criação de novas alternativas didático-
pedagógicas oportuniza, ao professor, revisão da sua metodologia de ensino. Esse
processo envolve não somente o cognitivo, mas o emocional e afetivo

1 Professora da Rede Estadual de Ensino, atuando como professora itinerante na área da
Deficiência física/neuromotora e na área intelectual. Contato: rosanahps@seed.pr.gov.br.
2 Professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina – UEL.
Contato: simonemoura@uel.br.
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redimensionando as interações sociais (professores, alunos com necessidades
educacionais especiais e alunos da sala) no contexto escolar.

Desenvolvimento

Este artigo tem como objetivo motivar a reflexão sobre a importância da
coparticipação do professor regente no trabalho desenvolvido pelo professor de
apoio e/ou itinerante no atendimento do aluno com necessidades educacionais
especiais, mais especificamente com deficiência física/neuromotora. Esta parceria
favorece a busca de alternativas didático-pedagógicas, ampliando novas
possibilidades para o ensino-aprendizagem do aluno com necessidades educacionais
especiais com deficiência física/neuromotora e atendendo as possíveis dificuldades
de aprendizagem.

A dificuldade por parte do professor regente em conceber o aluno com
necessidades educacionais especiais não como um problema, mas como um sujeito
que requer um atendimento especializado, pode traduzir-se em barreiras atitudinais
frente à inclusão deste no ensino regular. Bersch e Machado (2007, p.21) afirmam
que

atitudes como a adequação do ambiente suprindo suas necessidades básicas,
eliminando barreiras de aprendizagem e provendo os meios de acessibilidade,
o aluno pode ter uma deficiência sem sentir-se deficiente e não
necessariamente seja incapaz; a incapacidade poderá ser minimizada quando
o meio lhe possibilitar acessos.

Nesta perspectiva torna-se relevante a análise e compreensão das práticas
pedagógicas que são utilizadas no trabalho com pessoas com deficiência física/
neuromotora. “O material pedagógico adaptado propicia a interação, convivência,
autonomia e independência nas ações, aprendizado de conceitos, melhoria de
auto-estima e afetividade” (GÓES, 2008).

Nesse sentido, há a necessidade do professor da sala comum melhor
conhecer as condições adversas que este aluno enfrenta no seu cotidiano escolar,
tendo sido esse (re) conhecimento, o fio condutor das discussões e análises feitas
durante os encontros realizados no Grupo de Estudos intitulado: Construindo
Materiais e Reconstruindo Conceitos e Valores na Educação Inclusiva, cujo objetivo
maior foi propiciar ao professor regente o repensar de sua prática pedagógica
frente aos desafios da escola no contexto atual.

Na apresentação do Projeto aos professores da escola houve bastante
interesse e aparente disposição em iniciar a formação do grupo, porém, durante
as inscrições a adesão por parte dos professores do ensino regular, foi muito
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baixa. O grupo formado, em sua maioria, por professoras da educação especial
alterou, em parte, o perfil dos participantes e consequentemente as discussões
sobre o assunto, que tinha como objetivo esclarecer ao professor do ensino regular,
que recebe um aluno em condições especiais, sobre as possíveis dificuldades de
aprendizagem e com isso minimizar a  não aceitação do aluno com
comprometimento físico/neuromotor e/ou outra deficiência.

Um questionário aplicado no início da formação do grupo apontou a
dificuldade dos professores e demais profissionais envolvidos com a escola em
atender o aluno em suas necessidades educacionais especiais, com isso, deixando
de promover um ambiente e condições favoráveis para o desenvolvimento desse
aluno.

A partir desse levantamento, evidenciou-se a necessidade de refletirmos
sobre as nossas práticas pedagógicas, que correspondem a tudo que realizamos
na escola no nosso dia a dia e que são influenciadas por diferentes vivências e
experiências individuais.

Analisar o papel da escola também é entender a inclusão e as relações
existentes entre mudança política e a educação. A escola está inserida num contexto
sócio-político-econômico indicando diferentes caminhos para o entendimento e
análise da escola pública. A escola tem um papel social responsável não apenas
pela democratização do acesso aos conteúdos historicamente construídos, mas é
corresponsável pelo desenvolvimento individual de seus integrantes, inserindo-os
como cidadãos autônomos e conscientes na sociedade. Portanto deve
responsabilizar-se em trabalhar as diversidades que chegam à suas salas buscando
incluir os alunos com necessidades educacionais especiais.

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino
regular requer mudanças conceituais, de valores, de percepção sobre a capacidade
de aprendizagem dos alunos. As escolas, que somos todos nós, têm que estar
aberta para vencer o desafio, e um dos possíveis caminhos diz respeito a um
trabalho pedagógico cooperativo.

 Conforme análise de Aquino (1998, p. 8):

O maior problema enfrentado pela escola brasileira vai exatamente na
direção contrária da premissa de inclusão: “o fracasso escolar”, materializado
não apenas nos altos índices de reprovação e evasão, mas também na
indisciplina discente em sala de aula e na iminência de perda da credibilidade
profissional (e do valor social, portanto) que paira sobre a categoria docente.
[...] Qualquer pessoa ligada à educação hoje, quer como profissional, quer
como clientela imediata, quer como público mais geral sabe muito bem
que o fracasso escolar é o sintoma mais evidente de uma espécie de “crise
estrutural” pela qual passa a escola brasileira. Sabemos todos diagnosticar
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que esta não vai bem, mas não sabemos direito a extensão e as modulações
da “crise”. De todo modo, o resultado fundamental disso é que mais da
metade da população de crianças que entram na escola não consegue concluir
o primeiro grau.

Diante desse quadro, somos convocados como profissionais da educação
a revermos nossas ações, repensarmos nossa ética profissional para que não
transformemos a busca de uma escola de qualidade para todos em utopia, gerada
pelo conformismo e justificativas que só perpetuam o fracasso escolar.

Barroso (2003, p. 27) nos mostra que

são múltiplas as formas de exclusão fabricadas pela escola e aponta quatro
modalidades: a escola exclui porque não deixa entrar os que estão fora: a
escola exclui porque põe fora os que estão dentro: a escola exclui incluindo:
a escola exclui porque a inclusão deixou de fazer sentido.

A partir da Declaração de Salamanca, de 1994, é ressaltada a importância
da inclusão da maior diversidade possível de alunos, dando continuidade à
Declaração de Jontiem que teve como finalidade precípua estabelecer princípios,
diretrizes e marcos de ação para que todas as crianças do mundo pudessem ter
satisfeitas as necessidades básicas de aprendizagem.

Nesta direção, ao se refletir sobre as necessidades básicas de aprendizagem,
como direito, importante repensar, como sinaliza Bueno (2008), se tal oferta se
restringiria às necessidades básicas a todas as crianças, uma vez que ao nos
aprofundarmos, verificamos que os processos de escolarização atendem às
necessidades dos alunos das classes favorecidas, que ultrapassarão o estágio das
necessidades básicas de aprendizagem.

Diante esta afirmação, as perspectivas são as mesmas tanto para os alunos
com ou sem deficiência, porque não há diferença em ambas as situações, pois
refere-se à oferta de um ensino deficiente, por isso os baixos resultados alcançados
na apropriação do conhecimento científico.

Numa escola de qualidade as pessoas têm a possibilidade de desenvolver
suas habilidades, aprendem a ser críticas e exercem seu papel na sociedade com
autonomia e consciência.

A inclusão não é algo especial ou diferente, muito menos um método,
como nos fala Stainback (2005). Muitos educadores estão em busca de instruções
para a inclusão. A inclusão é o que almejamos a todos os alunos, pois cada um é
singular em suas potencialidades e limites.

De acordo com Stainback (2005, p. 23):
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Em uma escola inclusiva, todo membro da comunidade escolar, adulto ou
jovem, é tratado com dignidade e respeito, é acolhido e pertence a ela.
Existe ajuda recíproca entre todos os membros da escola. Cada um é
reconhecido tanto como provedor quanto receptor de ajuda. A ansiedade
e o medo de fracasso, o isolamento e a zombaria diminuem. As diferenças
entre alunos e outros membros escolares são reconhecidas e utilizadas como
fonte desejável de capital de aprendizagem, e não como um problema.

Fator fundamental do sucesso da escola inclusiva, portanto, é a mudança
de atitude para que a inclusão não acabe virando uma inclusão marginal.

Conhecer as condições físicas dos indivíduos e suas potencialidades é
importante para que não transformemos a deficiência em uma incapacidade. Não
somente a condição física (alteração da estrutura e função do corpo biológico)
pode impedir ou restringir a vida social e funcional do indivíduo, mas os aspectos
psicológicos, educacionais e sociais também determinam possibilidades de
impedimento no desenvolvimento de habilidades e de inserção social do aluno
com deficiência.

Nesta direção:

[...] é necessário que os professores conheçam a diversidade e a
complexidade dos diferentes tipos de deficiência física, para definir estratégias
de ensino que desenvolvam o potencial do aluno. De acordo com a limitação
física apresentada é necessário utilizar recursos didáticos e equipamentos
especiais para a educação buscando viabilizar a participação do aluno nas
situações práticas vivenciadas no cotidiano escolar, para que o mesmo, com
autonomia, possa otimizar suas potencialidades e transformar o ambiente
em busca de uma melhor qualidade de vida. (BRASIL, 2006).

O aluno com deficiência física/neuromotora requer a organização do
contexto escolar, por meio da eliminação das barreiras que o impedem de exercer
o direito à educação. Desenvolver a educação inclusiva na escola é buscar, com
criatividade, alternativas para que o aluno realize o que deseja ou precisa; é encontrar
estratégias para que este possa fazer de outro jeito; é valorizar o seu jeito de fazer
e aumentar suas capacidades de ação e interação a partir de suas habilidades.

Ao refletirmos sobre a importância dos materiais pedagógicos como
facilitadores no processo de ensino-aprendizagem, não devemos deixar de
considerar as contribuições de Vygotsky (1983) que concebe o desenvolvimento
humano nas relações sociais e em seu caráter histórico-cultural por meio da
experiência social.
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Ao assumir a concepção histórico-cultural, devemos privilegiar as atividades
que atuem nas potencialidades dos sujeitos, devendo-se dar ênfase às interações
sociais, bem como reconhecer o valor da heterogeneidade do grupo com o qual
se trabalha; sendo as interações professor/aluno, aluno/aluno, cruciais para o
processo de aprendizagem, pois ampliam a capacidade cognitiva do aluno através
das trocas, enriquecendo e ampliando o desenvolvimento, este compreendido
como processo.

Nesta perspectiva, a obra intitulada ‘Fundamentos de Defectologia’ (1983),
tem como foco os aspectos qualitativos do desenvolvimento da criança com
deficiência, rejeitando as caracterizações descritivas e quantitativas. O funcionamento
humano, vinculado a alguma deficiência, depende das condições concretas
oferecidas pelo grupo social, que podem ser adequadas ou empobrecidas. E aqui
reside a importância do papel do professor, na medida em que não é o déficit que
traça o destino da criança; este é construído pelo modo como a deficiência é
concebida, pelas formas de cuidado e educação que lhe são propiciadas.

Tais reflexões subsidiaram os trabalhos durante o desenvolvimento de
materiais pedagógicos de pequeno porte, ou baixa tecnologia. Estes assim definidos,
por encontra-se no âmbito de responsabilidade e de ação exclusivos do professor,
não exigindo autorização, nem dependendo de ação de qualquer outra instância.
(BRASIL, 1999 ).

As áreas em que as adaptações podem ser implementadas passam pela
promoção do acesso ao currículo, objetivos de ensino, conteúdo ensinado, processo
de avaliação e temporalidade.

Conforme Góes (2008), alguns aspectos importantes devem ser
considerados em relação à implementação do material pedagógico adaptado: a
organização do espaço e dos aspectos físicos da sala de aula, a seleção, adaptação
e utilização de equipamentos e mobiliários de forma a favorecer a aprendizagem,
o planejamento das estratégias de ensino, a pluralidade metodológica (ensino e
avaliação) e a flexibilização da temporalidade. Góes (2008) define, o material
pedagógico adaptado como “ferramenta e não como fim, e que propicia a
interação, convivência, autonomia e independência nas ações; aprendizado de
conceitos, melhoria de autoestima e afetividade”. As adaptações são aquelas que
poderão ser modificadas no currículo e pelo educador.

 Já as intervenções devem responder a uma adequação postural, com isso,
deve utilizar equipamentos que favoreçam a realização das atividades propostas,
recursos e equipamentos, textos escritos complementados por material em outras
linguagens e sistemas de comunicação e criação de condições físicas, ambientais e
materiais para o aluno em sua unidade escolar.

O ambiente tanto quanto os recursos, devem minimizar as limitações
funcionais, motoras e sensoriais do indivíduo e potencializar suas habilidades; sendo
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a chamada tecnologia assistiva a área que desenvolve instrumentos, recursos,
aparelhos ou procedimentos, que ampliam ou restauram a funcionalidade. No
Brasil, a tecnologia assistiva adquire novas denominações: equipamentos adaptados,
recursos tecnológicos adaptados, atividade motora adaptada e mais recentemente
ajudas técnicas.

São necessárias algumas competências para o desenvolvimento de ajudas
técnicas para o aluno com necessidades educacionais especiais, tais como: perceber
as necessidades educacionais especiais dos alunos, flexibilizar a ação pedagógica
nas diferentes áreas de conhecimento e avaliar a eficácia do processo educativo.

 Já a construção de recursos pedagógicos adaptados necessita da
representação da ideia, que seria a definição de materiais, as dimensões do objeto,
formas, medidas, peso, textura e cor. Depois, deve-se construir o objeto para
experimentação na situação real de uso, seguido da avaliação da utilização. Para
isso, devemos considerar se atendeu a necessidade no contexto determinado. E,
por fim, acompanhar o uso, para verificar possibilidades de novas adaptações.

O material pedagógico dá suporte ao processo educacional, quando são
respeitadas as condições físicas, sensoriais e de aprendizagem do aluno com
necessidades educacionais especiais. Para isso, a criatividade, a inventividade aliadas
à metodologia e didática do professor são fundamentais no processo de ensino,
que juntamente com o apoio do professor especializado devem favorecer o acesso
do aluno ao currículo.

Considerações Finais

A inclusão escolar para ser realizada com sucesso deve atender as
necessidades físicas, materiais e humanas (social, emocional, afetiva) do indivíduo.
O envolvimento do professor regente, juntamente com o apoio do professor
especialista é fundamental para a inserção escolar do aluno com deficiência, o que
possibilita aos profissionais envolvidos, a ampliação e troca de conhecimentos
para melhor atender o aluno que apresenta algum tipo de deficiência.

Vale destacar a resistência ainda presente de profissionais que alegam não
estarem preparados para atender esses alunos, não só por questões estruturais e
pela falta de formação. Este entendimento é, em parte, sustentado pela ausência
de professores do ensino regular que por diferentes motivos não aderem às
discussões ofertadas. Tal afirmação é pertinente tendo como exemplo a não
participação destes profissionais aos encontros propiciados pelo Grupo de Estudos
que foi formado no processo de intervenção propiciado por esta pesquisa e
relatado por professores que participaram das reuniões no decorrer dos
atendimentos às escolas.
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Em contrapartida, não se pode ignorar as dificuldades inerentes ao processo
de inclusão, que passam pela própria complexidade do processo, estando presentes
às dificuldades de ordem política, econômica e social.

No entanto, criar espaços e momentos de reflexão, revisão de práticas
pedagógicas e de rupturas de concepções, tendo como meio a elaboração de
materiais pedagógicos de pequeno porte e/ou adaptados, é possível a construção
de outros caminhos, que visem oportunizar intervenções enriquecedoras para o
processo de ensino-aprendizagem; não somente para o aluno com necessidades
educacionais especiais, como também para os demais alunos.

 “Todos os alunos não apenas se beneficiam academicamente, como
também expandem suas oportunidades de futuro sucesso quando os ambientes
educacionais são inclusivos” (STAINBACK, 2005, p. 24).

Nesse sentido, o atendimento educacional especializado, o encontro da figura
do professor especializado e professor regente, podem cumprir, um importante
papel quando atuam de forma colaborativa na definição de estratégias pedagógicas,
disponibilizando trocas de conhecimentos que favoreçam o acesso do aluno ao
currículo comum, sua interação no grupo, participação em todos os projetos e
atividades pedagógicas.
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A TECNOLOGIA DIGITAL
COMO PRÁTICA INCLUSIVA

NA EMPREGABILIDADE
DO ADOLESCENTE

Marcelo Bolfe1

Introdução

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
vivem cerca de 26 milhões de jovens entre 18 e 24 anos. Um dos maiores desafios
para os cidadãos desta faixa etária é a conquista do primeiro emprego, uma vez
que, com uma oferta de vagas menor do que a demanda, as empresas e os
empregadores tendem a optar por profissionais com alguma experiência anterior.

Embora a vivência prática seja bastante valorizada, a capacitação profissional
pode ser um trunfo para o adolescente nesse disputado mercado. Segundo Lanças
(2003), as empresas estão buscando cada vez mais candidatos ecléticos, com
conhecimentos múltiplos.

Em vista disso é que programas, públicos ou não governamentais, têm
buscado estratégias e recursos para oferecer acesso a tecnologias e conhecimentos
aos adolescentes, como forma de prepará-los para um mundo do trabalho cada
vez mais exigente.

De acordo com Kliksberg (2006), os jovens representam um grande fator
potencial de mudanças na sociedade, por fazer parte de uma geração cuja história
é permeada pelas aceleradas transformações tecnológicas, e também porque
permite seu momento de vida e de crescimento cognitivo e disponibilidade de
envolvimento com causas nobres, ideais e desafios coletivos que caracterizam este
século.

No que se refere à formação dos profissionais, Hoffmann (2006) relata
que é na escola, através de um processo de aprendizagem contínuo e que possibilite,
de fato, o acesso a outros níveis de saber. Lima (2001) argumenta que há necessidade
de se buscar um novo perfil de qualificação, com intuito de adaptá-lo às novas
exigências do mercado globalizado e muito mais competitivo.

Considerando um cenário tecnológico de constante inovação, a informática
ganha destaque como requisito de conhecimento imprescindível para a iniciação

1 Coordenador de Curso e Docente do Centro Educacional Marista. Graduado em Tecnologia
em Processamento de Dados e Matemática. Especialização em Informática na Educação e
Mestre em Educação pela Universidade do Oeste Paulista. Contato: mbolfe@marista.org.br.
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profissional e para o desenvolvimento de carreira, mas para isso, segundo Valente
(1999), o profissional da sociedade enxuta deverá ser um indivíduo crítico, criativo,
com capacidade de pensar, de aprender a aprender, de trabalhar em grupos, de
utilizar os meios automáticos de produção e disseminação da informação e de
conhecer o seu potencial cognitivo, afetivo e social.

As oportunidades de acesso informal a essa tecnologia esbarram na questão
das desigualdades sociais existentes no país. Adolescentes de baixa renda sem acesso
a computadores ficam impedidos de adquirir conhecimentos e desenvolver
habilidades para o uso das tecnologias digitais. Essa restrição acarreta um processo
de exclusão digital que reduz suas possibilidades de concorrer a uma oportunidade
de trabalho, especialmente quando se trata do primeiro emprego.

Segundo Leite (2003), ocorreram transformações importantes no campo
do trabalho, tanto nas exigências das empresas em relação ao mercado, quanto
nas exigências de qualificação das pessoas para realização do trabalho, e,
consequentemente, no contexto da vida social.

Sensíveis a essa necessidade, os projetos de preparação para o trabalho têm
procurado oportunizar aos adolescentes um contato com a informática,
promovendo conhecimento mínimo, no caso de programas socioeducativos, e
capacitação técnica nos programas de aprendizagem profissional.

A situação de vulnerabilidade social e pessoal que afeta adolescentes de
baixa renda torna premente a aplicação de processos de inclusão social que lhes
promovam capacidade de aprendizado, criatividade e autodesenvolvimento.

Considerando a importância das tecnologias de informação e comunicação
na sociedade contemporânea, é senso comum que os programas de informática
educativa contribuem para a formação dos adolescentes inseridos em projetos
sociais. Esses programas, em geral, despertam significativamente o interesse do
público-alvo, por abrir-lhes uma janela de oportunidades. Segundo Delors (2001),
cada um aprende a compreender o mundo que o rodeia, pelo menos na medida
em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para desenvolver as suas
capacidades profissionais.

Sposati (2007) se refere às relações de convivência como uma rede de
apoios de sociabilidades capaz de oferecer um ambiente educativo e
emocionalmente seguro às pessoas em sua convivência social.

A aquisição de habilidades para buscar informações na internet, organizar
ideias em um arquivo de texto, transmitir e receber mensagens, ou ainda para
editar uma foto, um áudio ou um vídeo, é relevante para o desenvolvimento
cognitivo do adolescente.

Para que esse desenvolvimento aconteça, segundo Valente (2002), devemos
ter muito claro o que é importante do ponto de vista pedagógico e como tirar
proveito da tecnologia para atingirmos tal objetivo.
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Os objetivos desta pesquisa foram no sentido de avaliar a contribuição
esperada do ensino de informática em um projeto socioeducativo quanto à inserção
e permanência dos adolescentes no mercado de trabalho. Segundo Ferretti (1998),
uma vez que o trabalho, além de gerar os artefatos necessários à subsistência do
homem, engendra a vida social, sendo simultaneamente por ela determinado.

Indiretamente, estaremos avaliando o potencial de transformação
socioeconômica resultante da inclusão digital, pelo aumento da renda familiar e
pela melhoria de vida da comunidade beneficiada, além de analisar o impacto da
inclusão digital na empregabilidade e a transformação social na vida do adolescente
atendido por projeto socioeducativo.

 Diante disso, torna-se possível levantar a situação profissional de egressos
de projeto socioeducativo, medir o grau de utilização da tecnologia digital pelo
público atendido pelo projeto, avaliar a adequação do programa de ensino de
informática em projeto socioeducativo, em relação às necessidades do mercado
de trabalho além de investigar o tipo e nível de habilidades profissionais
desenvolvidas por adolescentes que receberam ensino de informática em projeto
socioeducativo.

Para a condução desta pesquisa recorreu-se à abordagem quanti-qualitativa,
com foco no Projeto do Centro Social Marista, na cidade de Londrina - PR, que
pratica a inclusão digital pela oferta de um programa de informática educativa a
adolescentes de baixa renda.

Os dados foram analisados da seguinte forma: a partir de um cadastro de
adolescentes beneficiados pelo programa no período de 2005 a 2007, foi feita
uma seleção onde o entrevistado deveria ter idade maior que 18 anos, ter tido no
mínimo 75% de participação nas aulas e estar, preferencialmente, empregado.
Assim, fez-se contato telefônico ou uma visita à casa do adolescente, visto que a
maioria deles reside em bairros da região Norte de Londrina, local onde está
localizado o projeto, dessa forma, foi convidado para participar de uma entrevista
com dia e horário estabelecidos entre o entrevistado e o entrevistador, seria
realizado na Biblioteca do Centro Social Marista, localizado na Rua Abílio Justiniano
de Queiroz, 350 Cj. João Paz na cidade de Londrina PR. O questionário foi
organizado para colher informações relativas à inserção no mercado de trabalho,
utilização da tecnologia digital aprendida no projeto, aumento de renda e melhoria
de vida.

Os questionários tinham questões fechadas, assim, o entrevistado escolhe
dentro de um conjunto de categorias a sua resposta, e questões abertas que
permitem ao entrevistado discursar abertamente com linguagem própria. Desta
forma, o levantamento dos dados em relação às questões foi avaliado quanti-
qualitativamente, permitindo análise de palavras e números através das respostas
obtidas em cada um dos itens referidos.
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Para a análise, procurou avaliar estatisticamente, sem a interferência do
aplicador, por meio dos resultados obtidos pelos egressos na pesquisa de campo,
também verificou-se o impacto da inclusão digital na empregabilidade dos
adolescentes atendidos pelo projeto socioeducativo.

A presente pesquisa está em andamento, os resultados apresentados abaixo
são de uma mostra de cinquenta egressos que foram pesquisados até o momento.

Idade dos egressos pesquisados

Os dados revelam que 82% dos egressos pesquisados têm idade entre 18 e
19 anos.

Egressos pesquisados que estão trabalhando atualmente

Através dos dados verifica-se que 88% dos egressos pesquisados estão
trabalhando atualmente. Vale ressaltar que dois pesquisados que não estão
empregados atualmente relatam que o motivo é devido ao curso superior que
frequentam ser em tempo integral e estarem amparados com bolsa de estudo,
dessa forma, não é possível ter vinculo com o trabalho formal.

 Frequência Percentual 

18 anos 19 38,0 

19 anos 22 44,0 

20 anos 7 14,0 

21 anos 

22 anos 

1 

1 

2,0 

2,0 

Total 50 100,0 

 

 Frequência Percentual 

Sim 44 88,0 

Não 6 12,0 

Total 50 100,0 
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Para o trabalho que desenvolve, houve falta de domínio de alguma ferramenta
tecnológica que poderia ter tido conhecimento no Projeto Social?

Os dados revelam que 92% dos pesquisados mostram satisfação no que
diz respeito ao aprendizado das ferramentas tecnológicas oferecidas pela instituição.

Dificuldade para encontrar o primeiro emprego

Os dados mostram que 86% dos adolescentes não encontraram dificuldades
para encontrar o primeiro emprego, os 14% restantes relatam que não tinham
idade maior ou igual a 18 anos quando procuraram emprego, o que na opinião
deles dificultou a contratação.

Foram coletadas informações que nos ajudam a entender a importância da
preparação dos adolescentes para o mercado de trabalho. Os programas de
aprendizagem profissional têm procurado oportunizar aos adolescentes um contato
com a informática, promovendo conhecimento mínimo e capacitação técnica,
qualificando para a sociedade onde vivem.

Cada vez mais as empresas buscam profissionais capacitados com múltiplos
conhecimentos e, segundo as entrevistas realizadas, as ferramentas ofertadas para
estudo e aprendizagem estão de acordo com as solicitadas pelas contratantes,
primeiramente nas entrevistas e posteriormente quando assume a função que irão
desenvolver no trabalho.

Os pesquisados destacam ainda que não houve dificuldade para encontrar
o primeiro emprego e muitos deles relatam que por terem conhecimentos prévios

 Frequência Percentual 

Sim 7 14,0 

Não 43 86,0 

Total 50 100,0 

 

 Frequência Percentual 

Sim 4 8,0 

Não 46 92,0 

Total 50 100,0 
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em informática tiveram promoção ou troca de função devido seus conhecimentos
em algumas ferramenta tecnológicas.
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LENDO AS DEFICIÊNCIAS:
A LITERATURA COMO CAMPO FÉRTIL

DE SIGNIFICAÇÕES ATRIBUÍDAS

Aline Conchal da Cruz1

Simone Moreira de Moura2

Introdução

Na fruição da obra de arte literária podemos assimilar a interpretação com
prazer (vivendo-a e contemplando-a criticamente), mesmo no caso de ela, no campo
da vida real, se nos afigurar avessa às nossas convicções e tendências.

Nesta perspectiva, este estudo nasce do entrelaçamento da área de literatura
e as discussões acerca das diferenças/deficiências, tendo como ponto de partida o
curso de origem (Letras) da autora do trabalho com a área de Educação, mais
especificamente, com as discussões concernentes à área da Educação Especial.

Inferimos que as obras, tanto narradas por autores que discutem os
preconceitos, estigmas e estereótipos vividos por seus personagens, quanto obras
que possuem como protagonistas personagens que apresentam algum tipo de
comportamento ou características consideradas desviantes permitem em sua
variedade de olhares/representações, o desvelamento de preconceitos, estereótipos
e estigmas.

Esta investigação, no entanto, optou em dar ênfase à obra literária intitulada
Memórias Póstumas de Brás Cubas, de autoria de Machado de Assis; produção esta
que nos permite apreender como eram lidos os diferentes/deficientes.

Vale destacar que existe por parte de alguns pesquisadores (AMARAL, 1992;
LEITE, 1992; CANDIDO, 1992; MRECH, 2001) um movimento no sentido de
voltar-se para a literatura como um possível veículo de discussão acerca das
diferenças/deficiências, não apenas para apreender os processos de estigmatização,
mas principalmente por dar a conhecer a relação dinâmica entre indivíduo, grupo
e sociedade como um todo indissolúvel.

Optamos pela obra clássica supracitada, na tentativa de conhecer algumas
ideias circulantes em nosso país (Brasil) a respeito das pessoas traduzidas em
personagens que apresentam algum tipo de fuga ao padrão idealizado e por

1 Estudante de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina, indicada pela
professora Dra. Simone Moreira de Moura. Contato: alineconchal@hotmail.com.
2 Professora Orientadora, atuante no Departamento de Educação da UEL. Contato:
simonemoura@uel.br.
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retratarem neste contexto específico (séc. XIX), o quanto mais complexo são as
relações humanas que se estabelecem diante às deficiências, estas pautadas por
parâmetros que sinalizam o que foge à normalidade e, portanto, se inserem no
conceito de desvio, anormalidade.

Para o desenvolvimento da discussão em tela, teremos como recorte a
discussão acerca dos processos de estigmatização, indiciados na narrativa
apresentada pelo autor ao retratar personagens em sua obra.

A Literatura como Veículo de Ideias Acerca das Diferenças

As obras literárias nos permitem captar crenças, valores, ações, percepções
e ideias acerca das diferenças, com destaque neste estudo para as deficiências;
tendo como referência seus determinantes e produtos culturais.

Para tanto, a leitura de obras literárias (produto cultural) com seus
personagens que possuem algum desvio corporal e/ou comportamental
proporciona, a partir das leituras atribuídas a esses sujeitos, apreender sobre as
experiências vividas por estes, dando a conhecer como eram lidos/interpretados
em contextos diversos.

Entendendo a literatura como possível veiculo de ideias, partimos da
compreensão que as obras literárias são expressões artísticas que nos permitem
uma “segunda leitura” ou uma “leitura crítica”.

Segundo Arendt (1997, p. 181):

Dada a sua suma permanência, as obras de arte (e, portanto as literárias) são
as mais intensamente mundanas de todas as coisas tangíveis; sua durabilidade
permanece quase isenta ao efeito corrosivo dos processos naturais. [...] Assim,
a durabilidade das obras de arte é superior àquela de que todas as coisas
precisam para existir; e, através do tempo, pode atingir a permanência. Nada
como a obra de arte [...] revela de forma tão espetacular que este mundo
feito de coisas é o lar não-mortal de seres mortais.

Assim, podemos dizer que os livros são memória, documentos instigadores
nos quais a humanidade vem inscrevendo suas concepções e anunciando suas
lutas, conquistas, indagações, medos.

Barthes (1970, p. 172) a respeito do aspecto instigador que a obra de arte
pode revelar-nos aponta que:

Cada vez que não se fecha a descrição, cada vez que se escreve de um modo
suficientemente ambíguo para deixar fugir o sentido, cada vez que se faz
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como se o mundo significasse, sem, entretanto dizer o quê, então a escritura
liberta uma pergunta, ela sacode o que existe [...] ela dá sopro ao mundo.

Diferentemente do discurso científico, o discurso literário permite ler as
experiências narradas não a partir de verdades, mas como possibilidades de
interpretações da realidade tornada em experiência, experiência esta que pode tanto
proporcionar um mergulho literário fascinante, como amedrontador; residindo
aqui a possibilidade da literatura vista como refúgio no imaginário. Refúgio este
onde a literatura permite a esquiva de uma realidade plena de sofrimento, ou a uma
realidade esvaziada de sentimento de viver, e até mesmo, destroçadora por força
de contradições.

A obra de Machado de Assis analisada para este estudo, não se esquiva, ao
contrário, apresenta a partir de seus personagens, sobretudo em relação à Eugênia,
uma narrativa com marcas discursivas que deixam entrever sentimentos, olhares,
concepções acerca das diferenças/deficiências; como a afirmação de Brás Cubas
ao referir-se a Eugênia e a sua condição física:

O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma
compostura tão senhoril; e coxa! Esse contraste faria suspeitar que a natureza
é as vezes um imenso escárnio. Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se
bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar
para casa, de noite, sem atinar com a solução do enigma. (1992, p. 64)

Interessante apreender da citação acima, como os signos são entendidos
nas relações humanas com o mundo, ou seja, representações. Esses informam,
expressam e comunicam, e no caso específico deste estudo, nos apresenta de forma
pungente o incômodo de Brás Cubas frente à deficiência de Eugênia, entendida
como uma realidade destroçadora por força da contradição, a saber: “menina bela,
embora coxa”.

Outro dado referente ao olhar atribuído à diferença/deficiência, diz respeito
ao fato de comumente ser atrelada à ideia de incapacidade, que na obra analisada,
transborda para questões privadas, afirmação esta passível de constatação nas
próprias palavras de Brás Cubas em referência à Eugênia:

Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca; fostes ai pela estrada da
vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres,
solitária, calada, laboriosa, até que viste também para esta outra margem...
O que eu não sei, é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem
sabe. Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. (1992,
p. 67)
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Nas palavras expressas por Brás Cubas, ao questionar-se sobre a necessidade
ou não da existência de Eugênia, remete-nos ao que a sociedade impõe como o
tipo ideal, o esperado, o desejável, física e mentalmente perfeito. E qual é o tipo
ideal idealizado? Embora não confessemos, este tipo ideal diz respeito à juventude,
a orientação heterossexual, ao belo, e, sobretudo, ao perfeito.

Nesta direção, os sujeitos que se localizam à margem nas franjas da história
e, portanto que se afastam desse padrão ideal imposto pela sociedade (variável em
contextos diversos) foram ao longo da história considerados não em sua
humanidade, mas considerados sub-humanos, desprovidos de razão, imperfeitos,
incapazes, desviantes, enfim coxos!

Amaral em seus estudos (1989, 1991, 1992a, 1992b) nos fala de como a
literatura com seus personagens fugidios, eram tratados como a perpetuação do
“mal-estar”, personificados por sujeitos que fogem da normalidade e, portanto,
lidos como negação lógica desta, ou seja, sujeitos que eram repudiados,
estereotipados, discriminados.

Ainda segundo a autora (1992a, p. 60):

o fato é que (seja da ótica de quem a vive, seja da ótica de quem a vê) a
deficiência, [...] jamais passa em “brancas nuvens”, [...] muito pelo contrário:
ameaça, desorganiza, mobiliza. Representa aquilo que foge ao esperado, ao
simétrico, ao belo, ao eficiente, ao perfeito.

Corroborando com tais ideias, Goffman (1982, p. 11-12) nos fala que:

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada
uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de
pessoas que têm probabilidade de serem neles encontrados.

Interessante salientar, as atribuições frente às pessoas que apresentam algum
tipo de diferença significativa no tocante à gênese desta, partindo de uma
naturalização, o que acaba por desconsiderar a leitura social que é feita da diferença,
o que torna o diferente/deficiente implicitamente culpado por seu “desvio”.

Segundo Amaral (1995) o status de significativamente diferente, aqui
compreendido como fuga aos padrões socialmente estabelecidos em dado contexto,
comumente relaciona-se ao que a autora convencionou nomear como estereótipos
particularizados, a saber: vítima, vilão e herói.

Essa criação de um tipo fixo que caracterizará a pessoa; acaba por encerrar
os relacionamentos estabelecidos por representações e não com a pessoa em questão.
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Essas representações, em se tratando de produção literária, são passíveis de serem
indiciadas a partir dos signos entendidos como expressões humanas de nossa relação
com o mundo, podendo inferir ao diferente/deficiente em um movimento dinâmico
de significação, julgamentos qualitativos baseados em preconceitos.

Segundo Amaral (1995, p. 120) os estereótipos concretizados em
preconceitos podem:

[...] estar lastreado na aversão ao diferente, ao mutilado, ao deficiente – os
estereótipos daí advindos serão: o deficiente é mau, é vilão, é asqueroso...
Ou o preconceito pode ser baseado em atitude de caráter comiserativo, de
pena, de piedade: o deficiente é vítima, é sofredor, é prisioneiro... e assim
por diante.

Em se tratando de sentimentos mobilizados pela personagem Eugênia,
podemos apreender nas palavras do narrador Brás Cubas ambivalências que passam
ora por olhares piedosos (vítima), ora como eliciadora de medo (vilã), o que torna
palpável a afirmação que tanto em um momento, quanto noutro, não há um
estabelecimento de uma relação significativa entre duas pessoas, mas sim; entre
uma e um estereótipo.

Nesta direção, é evidente nas palavras de Brás, um olhar caritativo, ao enunciar
que: “[...] uma voz saía de mim mesmo, e tinha duas origens: a piedade que se
desarmava ante a candura da pequena e o terror de vir a amar deveras, e desposá-
la. Uma mulher coxa [...]”. (ASSIS, 1992, p. 66.)

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito ao estigma imputado à jovem no
tocante à forma como era disseminada sua origem, sendo lida como a “flor da
moita”, ou seja, um pecado ocorrido entre moitas, beijos e gritos... campo fértil
para ações discriminatórias, pautadas por olhares enviesados, encerrando o sujeito
a leituras sociais desumanizantes.

Nesta direção Goffman (1988, p. 14) aponta que:

Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social
quotidiana possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles
que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos
seus.

Na obra analisada, em um dos trechos dos capítulos XXXII a XXXVI
podemos apreender a afirmação supracitada, no momento do encontro entre o
narrador e Eugênia, assim como a relação estabelecida entre eles.
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Cap. XXXII- [...] saímos à varanda, dali á chácara, e foi então que notei uma
circunstância. Eugênia coxeava um pouco, tão pouco, que eu cheguei a
perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se; a filha respondeu sem
titubear: – Não, senhor, sou coxa de nascença. [...] Palavra que o olhar de
Eugênia não era coxo, mas direto, perfeitamente são [...]. (ASSIS, 1992, p.
64).

Aqui reside um dado que merece destaque. Ao se espantar com o olhar
“direto” e não coxo, “perfeito”, e não imperfeito; Brás indicia um aspecto recorrente
no tocante ao movimento de reduzir a pessoa à sua condição, ou seja, era esperado
que por ser coxa e, portanto, deficiente, havia uma expectativa que tudo que viesse
de Eugênia seria ineficiente, não são, doente, reafirmando um contraste do existente
e do esperado.

Tais excertos permitem afirmar que por serem os signos, matéria prima do
texto literário, é na fluidez da produção que nos é permitido, por um lado, significar
o mundo e a experiência - neste caso, os significados atribuídos à diferença corporal
de Eugênia e as relações estabelecidas com sua condição – e por outro, tal
experiência toma forma em um sistema simbólico preexistente em dado contexto
– neste estudo séc. XIX, com suas representações acerca das diferenças, com
destaque, para a deficiência física da personagem.

Assim como nos fala Chartier (1988), a representação sinaliza as trocas sociais
e permite que os sujeitos (atores sociais) de forma individual, atribuam sentidos,
façam suas leituras, valendo-se para tanto, de um repertório socialmente definido.

Tais leituras, produzidas na e pela literatura, não significam, no entanto,
uma simplificação de olhares e do contexto o qual o autor da obra e seus
contemporâneos estão inscritos, possibilitando indiciar, conjeturar, fazer leituras
sobre as deficiências, tendo a literatura como campo fértil de significações atribuídas.

Algumas Considerações

Nossa intenção de voltar-nos para a literatura como um possível veículo de
discussão acerca das diferenças/deficiências, não se esgota nesta produção, mas
lançam-se como nos fala  Amaral (2001), uma ferramenta imprescindível para a
não naturalização de conceitos e atitudes que são construídos socialmente, na relação
dinâmica entre indivíduo, grupo e sociedade como um todo indissolúvel.

Nesta direção, vale destacar que este estudo não tem a pretensão de encerrar
as inúmeras possibilidades de interpretações frente à obra de Machado de Assis
intitulada Memórias Póstumas de Brás Cubas, muito menos às discussões sobre as
diferenças/deficiências apresentadas na literatura; mas possibilitar ao leitor, reflexões
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sobre os processos estigmatizadores frente às diferenças, com destaque para as
deficiências, que parece-nos perpetuar ao longo de muitos séculos, textos travestidos
de roupagens e valores vigentes em determinados contextos, pautados por um
mal-estar diante daquele que concretiza a diferença.

Assim, a chamada “segunda leitura” de obras literárias, podem servir, segundo
Amaral (2001, p. 160) como:

[...] ferramenta preciosa para essa aventura de desvelamento de preconceitos
e redescobertas de si e do mundo – redescobertas que, com certeza,
contribuirão para a humanização de cada um de nós e para a construção de
um si- mesmo e de um mundo melhores e mais justos.
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VISTA A MINHA PELE:
A QUESTÃO DO PRECONCEITO RACIAL

Juliana Medeiro Mazaro1

Maria Angélica Lima Barboza2

Introdução

Relata-se aqui o resultado da oficina realizada junto a alunos do Ensino
Médio do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e
elaboradas no espaço do projeto de extensão Contação de Histórias no Norte do
Paraná.

A ideia da oficina surgiu após o contato com o curta “Vista a minha Pele”,
produzido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades
(CEERT), em 2004, em face da necessidade de discutir a questão do racismo e do
preconceito nas salas de aula. Propusemos-nos a realizar a oficina com alunos do
ensino fundamental e médio e também com educadores atuando na rede pública
de ensino, nesse caso com a finalidade de proporcionar alternativas para a
abordagem do assunto em aula.

O Curta

Produzido em 2004, com 26 minutos de duração, o curta permite colocar
em discussão o racismo e preconceito em sala de aula, pois se trata de uma paródia
da sociedade brasileira na qual grande parte da sociedade dominante é negra e no
decorrer da História quem passou pelo processo de escravização e marginalização
foram os brancos.

O curta favorece as discussões sobre discriminação, racismo e preconceito
no Brasil de forma fácil e agradável, tendo como facilitador o fato da história ser
ambientada no ambiente escolar e tendo como pano de fundo uma situação
corriqueira da vida dos alunos. Na internet encontram-se alguns exemplos de
atividades que podem ser realizadas com adolescentes para problematização do
tema.

Para subsidiar nossa própria discussão sobre racismo e preconceito nos
pautamos nas reflexões de diversos autores, tais como Lima e Vala (2004) que

1 Graduanda em História, UEL. Orientadora: Prof.ª Dr.ª Regina Alegro. Contato:
juliana.mazaro@gmail.com.
2 Graduanda em História, UEL. Contato: angélica_3301@hotmail.com.
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abordam a construção e contextualização do preconceito na sociedade brasileira.
Guimarães trata a questão racial e o antirracismo no Brasil. Lima e Vala (2004),
juntamente com Schwarcz (2006a), em “A questão racial brasileira vista por três
professores”, contrastam as ideias de Florestan Fernandes.

Outra referência fundamental foi encontrada em Nogueira (1985) trabalha
o racismo em uma perspectiva sociológica e de caráter mais amplo, procurando
pesquisar as relações atuais entre negros e brancos no país. Nogueira, Felipe e
Teruya (2008) trazem a discussão sobre a diversidade cultural, dando ênfase
especialmente na questão de gênero e racial, no ambiente escolar como veremos
mais à frente. E por fim, Silvério (2002), que traz a discussão sobre políticas
públicas.

Racismo e Preconceito: uma breve abordagem

Ao propor análise do curta pretende-se levantar questões que se referem
ao racismo e ao pré-conceito, desse modo, intenciona-se propiciar uma reflexão
crítica por parte de alunos e de professores ao abordarem estes temas dentro da
sala de aula.

Tal filme pode ser trabalhado explorando várias questões dentro da história
e em temas específicos que na maioria das vezes estão enraizados e estigmatizados,
como a escravidão africana, pois ao trabalhar o tema nas escolas percebemos nos
livros e materiais didáticos, o negro está sempre no papel de submissão e miséria.

A imagem do negro está sempre vinculada a contextos e situações negativas,
o que gera uma ausência de expressões e manifestações socioculturais das
comunidades de origem africana. Ao estudar os negros, os conteúdos escolares
predominantes são os quilombos, a escravidão, a morte dos zumbis dos palmares
e abolição da escravidão. Não há considerações a respeito de modos de pensar e
fazer típicos de afro-brasileiros em situação de escravidão e muito menos no
período pós-abolição.

Nos dias atuais ouvimos falar muito da questão do racismo e do preconceito,
mas é necessário primeiramente definir esses termos que muitas vezes são
confundidos como sinônimos. Jones (1972 apud LIMA; VALA, 2004, p. 402)
afirma:

[...] o racismo pode ser distinguido do preconceito por uma série de
características. O racismo repousa sobre uma crença na distinção natural
entre os grupos, ou melhor, envolve uma crença naturalizadora das diferenças
entre os grupos, pois se liga à ideia de que os grupos são diferentes porque
possuem elementos essenciais que os fazem diferentes, ao passo que o
preconceito não implica na essencialização ou naturalização das diferenças.
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Outra diferença entre racismo e preconceito é de que o racismo,
diferentemente do preconceito, não existe apenas a um nível individual,
mas também a nível institucional e cultural.

Assim o racismo está implícito na crença da diferenciação racial que toma
características tidas como “naturais” para subjugar o outro. A base do preconceito
se estabelece também na cultura que não reconhece as diferenças culturalmente
construídas, o que gera diversos conflitos em torno do conceito de raça. “Isto é
uma conseqüência do fato de o racismo englobar os processos de discriminação
e de exclusão social, enquanto que o preconceito permanece normalmente como
uma atitude” (LIMA; VALA, 2004, p. 402).

Portanto a questão do preconceito se faz sobre diversos grupos sociais e se
estabelece através de uma atitude. Utilizaremos como definição, “uma atitude hostil
contra um indivíduo, simplesmente porque ele pertence a um grupo desvalorizado
socialmente (ALLPORT, 1954 apud LIMA; VALA, 2004). E se diferencia do
conceito de racismo por não categorizara uma “raça” vista como inferior.

O conceito de raça é algo recente, como explica Guimarães. Foi a partir do
século XIX que a definição passou a ser utilizada pelas teorias poligenistas, sendo
empregada num sentido para designar espécies de seres humanos distintos tanto
fisicamente quanto para definir termos de sua capacidade mental. O que distinguiria
as raças determinando superioridade e inferioridade.

Antes de adquirir qualquer conotação biológica, por muito tempo “raça”
significou um grupo ou categoria de pessoas conectadas por origem comum
(BANTOM apud GUIMARÃES, 2009, p. 23). Tal definição passa a ser empregada
na biologia após a Segunda Guerra Mundial. Ampara-se na genética e não na
questão cultural.

Outra questão importante ao se considerar o curta aqui destacado,
encontramos em Schwarcz. A autora apresenta as ideias de Florestan Fernandes
discutindo se há ou não “democracia racial” no Brasil. Ela é inexistente já que
democracia “significa, fundamentalmente, igualdade racial, econômica e política”
(SCHWARCZ, 2006b, p. 172).

O autor defende que o preconceito atual tem suas raízes na escravidão.
Para ele a relação entre “branco” e “negro” ainda é pautada pela relação escravo/
senhor, uma relação de inferioridade, isso acontece porque a passagem do negro
escravo para o negro livre não foi feita de forma ideal, não houve possibilidades
desse ex-escravo ser realmente inserido na sociedade.

Para combater esse preconceito nos dias atuais a solução seria não mais nos
pautarmos nesse padrão tradicional de democracia, mas pensarmos em um modelo
em que a democracia, e não somente a racial, realmente funcione e confira direitos
iguais a todo e qualquer cidadão.
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Nogueira (1985) faz comparações entre o preconceito racial existente no
Brasil com aquele dos Estados Unidos. O autor define preconceito racial como:

[...] uma disposição (ou atitude) desfavorável, culturalmente condicionada,
em relação aos membros de uma população, aos quais se têm como
estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da
ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. (NOGUEIRA, 1985, p.
6).

Quando o fator que leva ao preconceito é a aparência o autor o nomeia
como “preconceito de marca” ou “de cor”, tipo mais freqüente no Brasil. Quando
o fator é a ascendência étnica o nome é “preconceito de origem”, mais comum
nos Estados Unidos.

As diferenças entre os dois tipos de preconceitos são muitas, por exemplo,
no Brasil um negro pode “driblar” esse preconceito se o contrapuser a outros
aspectos vistos como positivos, como situação econômica, bom emprego, fato
que não ocorreria nos EUA, um negro empresário e um operário3 possuem o
mesmo status social.

Essas características fazem com que, caso se sinta ofendido, um negro
brasileiro tende a “reagir” de modo individual, tentando de diversas maneiras
uma “qualidade compensatória”. Já quando um negro americano sofre
discriminação a “reação” tem um caráter mais coletivo.

No Brasil, quando se estabelece uma relação de amizade entre negros
(características negroides) e brancos (características caucasianas), o preconceito fica
ainda mais velado, porém as características físicas do amigo, mesmo que
inconscientemente, são sempre inferiorizadas, motivo de apelidos depreciativos e
piadas. “Desde cedo se incute, no espírito da criança branca, a noção de que os
característicos negróides enfeiam [...]” (NOGUEIRA, 1985, p.10).

Nos EUA a ideologia é de caráter segregacionista não sendo permitidas
interações entre etnias e culturas distintas. No Brasil a miscigenação é positiva já
que dela derivaria um branqueamento da população. O autor dá o exemplo de
um casal composto por um negro e um branco, o primeiro será considerado
“sortudo”, o segundo como tendo “mau gosto” e a espera pelo filho do casal
terá “torcida” para que herde as características do branco. Nos Estados Unidos,
tal união levaria o branco à exclusão por seu grupo étnico e passaria a sofrer todas
as discriminações dispensadas aos negros.

No Brasil um homem de traços negros passa tempos sem se sentir
discriminado já que a postura, em geral, é a de não falar sobre o assunto. Mas,

3 Profissões, respectivamente, valorizada e desvalorizada socialmente
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geralmente, em uma situação de discussão, a primeira ofensa a ser feita é discriminá-
lo pela cor de sua pele. Para um americano “a consciência da própria identificação
racial, por parte do negro, é contínua, permanente, obsedante” (NOGUEIRA,
1985, p. 14) e em geral leva uma permanente preocupação com a autoafirmação,
uma atitude defensiva grande parte do tempo e uma aflorada sensibilidade a toda
e qualquer referencia, seja ela implícita e/ou explícita, à questão racial.

A preocupação de auto-afirmação do negro norte-americano manifesta-se
no esforço de revalorização estética da raça, através das fotografias que
ilustram as páginas dos jornais e revistas que o próprio grupo mantém; [...]
no esforço de valorização intelectual da gente de cor, seja pela elevação de
seu nível de instrução, seja pelo exercício de atividades intelectuais, seja pela
glorificação de indivíduos de cor que, nos Estados Unidos ou no estrangeiro,
se distinguiram, nas letras, ciências e artes; [...] enfim, em todo o esforço
destinado a destruir os estereótipos correntes, que implicam inferioridade
inata ou situacional do negro. (NOGUEIRA, 1985, p. 14).

O autor conclui que o preconceito racial está intimamente relacionado com
a história do país e as relações sociais dos brasileiros. No Brasil é bastante forte a
questão da “educação”, não seria “educado” discriminar alguém e é ofensivo
chamar alguém de negro, ou outros adjetivos relacionados a cor negra, o exemplo
é a utilização do “moreno” para caracterizar pessoas de pele negra. Em
contrapartida, nos EUA o que ocorre, devido à segregação, é a construção de
uma “obsessiva” identidade e consciência negra, até como questão de autodefesa.
Para Guimarães (2004, p. 11) o racismo irá surgir “[...] na cena política brasileira,
como doutrina científica, quando se avizinha à abolição da escravatura e,
conseqüentemente, à igualdade política e formal entre todos os brasileiros, e mesmo
entre estes e os africanos escravizados.”

Para ele o racismo brasileiro não deve ser lido somente como uma reação
à igualdade legal entre cidadãos formais que se instalava com o fim da escravidão.
Guimarães (2004, p. 12) afirma que

[...] foi também o modo como as elites intelectuais, principalmente aquelas
localizadas em Salvador e Recife, reagiam às desigualdades regionais crescentes
que se avolumavam entre o Norte e o Sul do país, em decorrência da
decadência do açúcar e da prosperidade trazida pelo café.

Para tais explicações o autor recorre ao período pós abolição e ao meio
intelectual. Primeiramente volta às políticas de branqueamento no qual afirma que
além do norte, foi também no sul, então centro da vida econômica e política, que
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as campanhas de sanitarização e higienização públicas ganharam vigência. Forçariam
assim “[...] a amenização das teorias eugenistas em versões que privilegiavam as
ações de saúde pública e de educação, em detrimento de políticas médicas de
controle da reprodução humana e dos casamentos.” (GUIMARÃES, 2004, p.
12).

No meio intelectual destaca-se a obra de Gilberto Freyre que aos olhos de
Guimarães “promove uma verdadeira revolução ideológica no Brasil moderno
ao encontrar na velha, colonial e mestiça cultura luso-brasileira nordestina a alma
nacional” (GUIMARÃES, 2004, p. 12).

Guimarães (2004) refere-se, também, ao defensor do método historicista,
o americano Donald Pierson, para apresentar três definições para sociedade
brasileira dadas pela “[...] existência original de raças diferentes; a mistura racial ou
miscigenação e a mobilidade social de mestiços. Esta última, Pierson (apud
GUIMARÃES, 2004, p. 16) atribui “[...] à inexistência do preconceito de raça que,
facultando a miscigenação, explicaria a ascensão social dos mestiços”.

A partir daí teríamos um preconceito de classe já que a população brasileira
atingiu um nível elevado de miscigenação. Isso, no entanto, não deixa de constituir
preconceito já que vivemos em um país democrático no qual todos são iguais
perante a lei. Para Guimarães, em concordância com Blumer (apud GUIMARÃES,
2004, p. 17-18):

[...] estarão sempre presentes no preconceito racial do grupo dominante:
(a) de superioridade; (b) de que a raça subordinada é intrinsecamente diferente
e alienígena; (c) de monopólio sobre certas vantagens e privilégios; e (d) de
medo ou suspeita de que a raça subordinada deseje partilhar as prerrogativas
da raça dominante.

Trabalhamos tais questões em sala refletindo sobre o filme para enfatizar
que não há raça superior ou inferior, que não devem ser atribuídos privilégios
devido a características de cor de pele, tipo de cabelo ou costumes. Problematizamos
também a utilização de termos como raça e racismo, pois, segundo Banton e
Miles (apud GUIMARÃES, 2004, p. 25):

Até o final dos anos 1960, a maioria dos dicionários e livros escolares
definiam [o racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, ou conjunto
de crenças. O núcleo dessa doutrina era de que a raça determinava a cultura,
e daí derivam as crenças na superioridade racial. Nos anos 1970, a palavra
foi usada em sentido ampliado para incorporar práticas e atitudes, assim
como crenças; nesse sentido, racismo [passa a] denota[r] todo o complexo
de fatores que produzem discriminação racial e, algumas vezes, frouxamente,
designa também aqueles [fatores] que produzem desvantagens raciais.
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Tais desvantagens vão contra a política de cidadania e aos direitos humanos.
Assim concordamos com Guimarães (2004, p. 33), que afirma:

[...] o nosso desafio atual, ao formar as novas gerações, é teorizar a
simultaneidade desses dois fatos aparentemente contraditórios, apontados
por todos os que nos precederam: a reprodução ampliada das desigualdades
raciais no Brasil coexiste com a suavização crescente das atitudes e dos
comportamentos racistas.

Para Nogueira, Felipe e Teruya (2008, p. 1), o brasileiro, em relação à
diversidade cultural, vive um paradoxo, já que por um lado existe discurso de que
somos um povo único justamente pela miscigenação, de outro lado, no dia a dia
o que vivenciamos são “[...] inúmeras práticas preconceituosas, discriminatórias e
racistas em relação a alguns segmentos da população, como, as mulheres, os indígenas
e os afro-descendentes”. Isso se torna bastante claro nos livros didáticos, pois
apesar do discurso oficial de igualdade, continuam a apresentar como padrão o
homem branco e heterossexual.

Os autores primeiramente definem o que é diversidade cultural, para isso citam
Anete Abramowicz (apud NOGUEIRA; FELIPE; TERUYA, 2008, p. 12): “[...]
diversidade pode significar variedade, diferença e multiplicidade. A diferença é
qualidade do que é diferente; o que distingue uma coisa de outra, a falta de igualdade
ou de semelhança”.

Assumir essa diversidade cultural existente no Brasil não é o bastante para
que os estereótipos que contribuem para a marginalização de diversos grupos
sejam combatidos, pois diferença não é o contraponto da igualdade e sim da
padronização, desigualdade sim seria o contraponto da igualdade. Segundo os
autores:

Uma ação pedagógica realmente pautada na diversidade cultural deve ter
como princípio uma política curricular da identidade e da diferença. Tem
obrigação de ir além das benevolentes declarações de boa vontade para
com a diferença, ela coloca em seu centro uma teoria que permita não só
reconhecer e celebrar a diferença, mas também questioná-la, a fim de
perceber como ela discursivamente está constituída. (NOGUEIRA; FELIPE;
TERUYA, 2008, p. 2-3).

Para combater esses estigmas os autores trabalham com três conceitos, que
seriam importantes na construção da ação pedagógica citada acima: o de gênero,
que não interessa nesse trabalho especificamente, e o de raça e etnia, que serão
melhores explicados abaixo.
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Historicizando o conceito de raça, os autores explicam que biologicamente
o termo não é atualmente mais aceito, já que foi comprovado que as diferenças
entre seres humanos com cor diferente, geneticamente são mínimas. Porém, na
década de 1970 o movimento negro deu outro significado ao conceito de raça,
passando a entendê-la como “[...] uma construção social forjada nas tensas relações
entre brancos, negros e indígenas” (NOGUEIRA; FELIPE; TERUYA, 2008, p.
2-3).

Já etnia é caracterizada pelas diferenciações de cor de pele, traços
fisionômicos, comportamentos sociais, visão de mundo. São grupos sociais com
costumes, idiomas, crenças bastante diferentes que marcam o termo etnia, como
por exemplo, as tribos indígenas em relação a nós.

A importância da utilização desses conceitos dentro das salas de aula é
mostrar aos alunos que são socialmente construídos envolvendo relações de poder
e, partir disso estimular os estudantes a uma “mobilização” contra a construção e
a permanência desses e de diversos outros tipos de estereótipos.

As políticas assistencialistas são um bom exemplo que políticas que segundo
Silvério (2002, p. 220) diz ter servido para

[...] minimizar os pesados custos sociais para populações que foram
colonizadas, externa e internamente, em países hoje considerados multirraciais
e ou multiétnicos, que procuram pautar-se pela construção e
aprofundamento dos ideais democráticos.

Deixamos claro aqui que não é nosso objetivo trabalhar a questão de
implantação de assistências de políticas como o sistema de cotas, por exemplo,
pois notamos desde a primeira aplicação da oficina que tal debate entre preconceito
e racismo serve de argumentos que tais atitudes estariam sendo minimizadas devido
à aplicação da política de cotas. Enxergamos que tal discussão deve ser mais
abrangente e não camuflada por tais oportunidades dadas por tal sistema.
Concordamos com o autor quando diz que:

Em linhas gerais debater em torno da aceitação ou não-aceitação das cotas,
além de empobrecer a discussão de conteúdo, significa perder a oportunidade
de levantar e tentar responder à seguinte questão: Como podemos incluir
minorias historicamente discriminadas, uma vez que as políticas universalistas
não têm tido o sucesso almejado, e, ao mesmo tempo, debater em que
bases é possível rever aspectos fundamentais do pacto social? (SILVÉRIO,
2002, p. 220).
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Concordamos com tal passagem devido ao seguinte critério, o sistema de
cotas pode sim inserir o negro na sociedade, no entanto ao falarmos de preconceito
e racismo tratados no documentário, a discussão se torna bem mais ampla e não
somente no ser contra ou a favor das cotas, mas, porque uma medida dessas foi
necessária, ou pensada necessária.

Partimos do pressuposto também que de estamos em uma sociedade
democrática ao qual o primeiro aspecto com relação aos seus cidadãos é de que
todos teriam baseado no princípio de igualdade todos teriam os mesmos direitos,
não necessitando assim de tais políticas assistencialistas. Tal pressuposto é quebrado
ao ponto que por mais que se legitime o discurso que não se tem atos de preconceito
e racismo em nosso país e temos leis que amparem a punição contra o preconceito.

Ao “solucionar” tais discussões com tais argumentos sobre essas políticas
governamentais estaríamos deixando de lado também estudos que nas décadas
finais do século XX tenham tratado dessa política pós-abolição que vem
procurando

[...] mensurar de modo mais sistemático e preciso as desigualdades a que os
negros estavam submetidos em nosso país, e também passado a assumir
uma posição, sugerindo medidas necessárias para diminuir as distâncias
sociais entre negros e brancos. (SILVÉRIO, 2002, p. 228).

Em estudos sobre tal temas estariam três aspectos nos estudos existentes
sobre as desigualdades raciais, no qual seria possível a intervenção das seguintes
maneiras: primeiramente por um meio jurídico utilizando a legislação que pune o
racismo como crime, outro pela aplicação de ações afirmativas que buscam a
igualdade entre grupos (de raça ou gênero) para compensar a discriminação no
passado. No entanto tal processo seria mais lento devido à ausência de apoio
político e o sistema de classificação racial brasileiro, pela dificuldade de identificação
do branco, negro, parto, entre outras, e, por último estaria entre as políticas não
racialmente específicas que, segundo o autor, se constituem em programas variados
para combater a pobreza nas suas raízes.

Assim esperamos que por meio das discussões que o filme estimula e
apoiadas nos autores citados, possamos refletir sobre as desigualdades raciais na
sociedade brasileira.

“Vista Minha Pele” em Sala de Aula

A oficina contou com a presença de duas acadêmicas que atuaram como
mediadoras no intuito de instigar os alunos participantes a levantarem seus próprios
comentários e opiniões acerca do tema. Esses comentários sofreram variações de
acordo com as particularidades de cada momento.



297

O objetivo é o de trabalhar a questão do racismo e pré-conceito na sociedade
brasileira atual, sobretudo pela condição na qual o negro é colocado na sociedade
tendo em vista à escravidão africana no Brasil.

A oficina pode ser ofertada para públicos diferentes, aqui no caso,
professores e alunos, portanto, ela varia de acordo para quem está sendo
direcionada. Para os professores ela tem um caráter mais teórico, os conceitos são
analisados, depois o curta é passado e a discussão é feita no sentido de retirar
questões do curta que possam gerar discussões em sala de aula e proporcionar a
esse professor mais elementos para isso.

Para os alunos a oficina se inicia com a discussão dos termos racismo e
preconceito, conceitos já discutidos acima. Logo após é passado o vídeo e ao
encerrá-lo é proposto o exercício de, assim como no curta, se por no lugar do
outro. As crianças e adolescentes nesse momento, em geral, se pronunciam bastante
fazem apontamentos que na maioria das vezes mencionam um tratamento mais
velado, demonstrando que tais atitudes preconceituosas muitas vezes acontecem
de forma inconsciente.

A partir das questões levantadas por eles, referentes ao curta, é que a oficina
se direciona. Como já dito acima, o curta abre um leque de possibilidades para o
seguimento da oficina, o que proporciona um caráter bem dinâmico e bem peculiar
que permite fazer apontamentos diversos para os alunos: a questão do belo (a
protagonista ao invés de alisar seu cabelo faz drads, permanente); dos estereótipos
(o professor acha que a menina está passando fome só porque ela é branca); da
mídia (na televisão só passam atores/apresentadores negros); do que e como se é
ensinado (a professora culpa os próprios brancos pela escravidão); da aceitação
de “inferioridade” (o pai diz à menina que não adianta tentar mudar porque os
brancos serão sempre discriminados).

Um fator positivo da utilização desses recursos foi dar a possibilidade aos
alunos de enxergarem outras realidades ao trabalharem com uma “sociedade
invertida” e fazerem o exercício de entender o “outro” e a si mesmos; perceberem
que discriminação racial é uma construção histórica que pode e deve ser revertida.
O curta permite simular um olhar do estudante como espectador de fora da
cultura – ao tratar tal inversão da sociedade (afastamento necessário para reconhecer
contradições naturalizadas) –, pois em casos de preconceito e racismo temos uma
construção do estereótipo perfeito no qual são apresentadas somente as diferenças
e, negando as semelhanças, acaba gerando e agravando o preconceito.

Para finalizar é pedido aos alunos um desenho ou texto (dependendo da
faixa etária). Quando se trata das séries iniciais do ensino fundamental solicitamos
aos alunos que escrevam o seu nome em um papel para que seja feito um sorteio.
Pede-se que não revelem o nome do colega sorteado, ou então, das duplas sorteadas.
O próximo passo é a confecção de desenhos que descrevam o seu colega, seus
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gostos, suas características marcantes e sensações emocionais que eles enxergam
no colega indicado por sorteio.

Já nas séries finais e no ensino médio fazemos o mesmo procedimento, no
entanto, ao invés de desenhos, pedimos para que sejam elaborados textos simples
descrevendo as mesmas características como acima, em seguida o texto é lido ao
aluno que é descrito pelo colega e a sala.

Notamos que na maioria das vezes os apontamentos feitos por eles em
relação ao outro são de diferenças positivas, que acabam virando verdadeiras
“declarações” aos amigos. Num exemplo, duas meninas amigas relataram que
“apesar das nossas diferenças (ou talvez devido a elas) somos amigas”. Em muitos
casos o autor do desenho ou texto se representa ao lado do amigo simbolizando
a amizade, apesar das diferenças.

Ao final contrastamos os desenhos e textos chamando atenção para como
se enxerga o outro, se nos colocamos no lugar do outro, principalmente em
situações extremas.

Outro ponto que chama atenção é que ao formar duplas, estas se
caracterizam de forma bem heterogênea quanto a sexo, idade e características
físicas. Chamamos atenção para tais pontos, pois tais diferenças não impedem a
convivência cotidiana.

Além da formação de grupo destacam-se as descrições que na maioria das
vezes são apenas coisas boas definidas nos adjetivos de “legal”, “divertido” e
“brincalhona”. Quando é necessário apontar as diferenças estas partem para o
âmbito das brincadeiras, como se as diferenças entre ele e o parceiro fosse não
gostar das mesmas coisas e brincadeiras, programas de TV e gênero musical.
Muitas vezes tais características vêm acompanhadas dos adjetivos como “tímido”
– que entre os alunos é visto como algo negativo – “chato” e “insuportável”. No
entanto em nenhum momento notou-se, até o momento, que ao indicar as
diferenças eles definissem questões raciais e étnicas como “defeito”, ao menos
não de forma explícita, mas reconhecendo as diferenças alegam que tal fato não é
problema.

Notamos, porém, em alguns comentários o preconceito ainda arraigado
no pensamento de alguns alunos, como alguns comentários do tipo; “mais ele é
mais escuro que eu”, “ele é escurinho assim mais a gente gosta dele”. Percebemos
também, um grande tabu em relação à palavra “negro”, o aluno define seu colega
de cor escura de “moreno”, mostrando como ainda é presente o estigma da cor.

Para o ensino de História podemos fazer várias ressalvas, primeiramente
destaca-se pelo tipo de material trabalhado, o vídeo. Segundo Reis Junior (1997,
p. 37), “[...] o professor deve trabalhar no sentido de dar transparência ao processo
de construção da História na narrativa fílmica para poder analisar criticamente os
conteúdos históricos dos filmes com seus alunos.”
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Tal processo deve obter maior atenção por parte do professor, pois Reis
Junior (1997, p. 37) segue dizendo:

[...] a primeira leitura do filme deve sempre ser feita pelo aluno para não
haver o risco de influência de idéias por parte do professor. Ele não deve
ser o primeiro a dar opinião nem tampouco monopolizar a discussão.
Deve opinar e tornar partido sobre o filme no decorrer de sua ação, agindo
como mediador do debate.

Mesmo assim temos neste tipo de material um aliado para a dinâmica em
sala de aula que além de fugir das tradicionais aulas, tal material acaba por apreender
a atenção dos alunos, principalmente dos alunos das series iniciais, assim como
pela curta duração do filme, que não possibilita a dispersão dos alunos. Outro
ponto de contribuição do vídeo está na ambientação do enredo que se passa em
uma escola, ou seja, fala sobre o universo dos jovens de forma bastante direta,
tornando-se dos principais pontos de identificação entre eles. Muitas vezes notamos
nas conversas após aplicação do filme que situações parecidas já aconteceram
com eles ou com um amigo no ambiente escolar. Os alunos, na maioria das vezes,
constatam que o preconceito se expressa em gestos corriqueiros, por uma
brincadeira, geralmente com os amigos mais próximos.
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OFICINA DE MAPAS:
MAPAS COMO DOCUMENTO

HISTÓRICO EM SALA DE AULA

Keila Fernandes Batista1

Juliana Belasqui2
Regina Célia Alegro3

Introdução

Relata-se aqui uma experiência de ensino elaborada no âmbito de um projeto
de extensão cujo foco é a formação de grupos de trabalho em escolas da periferia
de cidades da região de Londrina privilegiando o seu envolvimento na investigação
de lembranças de moradores locais sobre esse processo.

A experiência ampara-se nas bases construídas pelas novas correntes
historiográficas como a Nova História e a Nova História Cultural que no século
XX buscam avançar para além das proposições de antigas correntes historiográficas
e permitem atualizar propostas para o ensino de História ao propor novos sujeitos
e novos problemas para a História como condição para uma nova racionalidade
– não linear – da produção histórica. É possível a partir daí, pensar os homens
comuns nas suas relações cotidianas e os fatos daí gerados.

A Nova História, proposta pelos autores da revista “Annales d’historie
économique et sociele”, sugere uma nova forma de se pensar a História, e como
decorrência, de se pensar o ensino.

Nesta perspectiva, a oficina de mapas do projeto de extensão “Contação
de História do Norte do Paraná” propõe que alunos e professores participantes
possam desenvolver experiências escolares dedicadas a buscar, registrar e refletir
o mapa como documento histórico. Durante a oficina são apresentados mapas
como documentos oficiais e após o estudo destes os participantes produzem
mapas alternativos elaborados a partir da perspectiva do aluno.

1 Estagiária bolsista do Projeto de Extensão Contação de Histórias do Norte do Paraná,
graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina. Contato:
keila.fernandes@sercomtel.com.br.
2 Estagiária bolsista do Projeto de Extensão Contação de Histórias do Norte do Paraná,
graduanda em História pela Universidade Estadual de Londrina. Contato:
julianabelask@hotmail.com.
3 Orientadora. Coordenadora do Projeto de Extensão Contação de Histórias do Norte do
Paraná. Diretora do Museu Histórico de Londrina e professora adjunta da Universidade
Estadual de Londrina. Contato: alegro@uel.br.
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Mapa como Documento Histórico

As antigas correntes historiográficas, metódica e positivista, amparavam-se
nos estudos dos fatos concebendo-os como lineares, na completa neutralidade
do historiador e da explicação histórica, no uso privilegiado de documentos oficiais.
Tal explicação, porém, reduzia a narrativa aos fatos políticos e a história como
produto da ação de heróis. A história era considerada uma ciência que estudava
exclusivamente o passado. A partir da problematização dessas práticas lançadas
pelos “Annales”, uma nova perspectiva para o ensino de História passa a ser pensada
a partir da renovação da ideia de fontes históricas, sobretudo pela ampliação da
noção de fontes. E, como decorrência posterior, da sua exploração não apenas na
pesquisa, mas no processo de ensino e aprendizagem.

Fonte histórica é toda a produção do homem, independente de sua classe
social ou de suas características culturais, tomada pelos historiadores como objeto
de estudo. No processo de ensino, os documentos podem constituir-se como
fontes primárias ou secundárias. Os de natureza primária podem ser fontes
materiais, visuais, orais e escritas (por exemplo: cartas, documentos oficiais, material
arqueológico). Já as fontes secundárias contêm informações sobre conteúdos
históricos e levam à reconstrução histórica.

O ensino de História tem acontecido com base nas fontes secundárias
(PARANÁ, 2008). Esta metodologia busca a análise e compreensão do documento
como uma experiência de construção do saber histórico qualificado como “escolar”.

O trabalho com fontes documentais em sala de aula favorece o levantamento
de questões que envolvam o aluno no tema tratado. A análise de fontes que a
“oficina de mapas” pretende realizar, além de buscar questões que envolvam a
identificação do aluno com a localidade na qual está inserido, propõe pensar o
mapa como uma importante fonte para o estudo da história, mesmo aquele
realizado por neófitos que estão sendo introduzidos na linguagem dessa ciência,
no caso, estudantes do ensino básico.

Geralmente quando os mapas são trabalhados na aula de História destaca-
se aspectos cartográficos que oferecem informações de localização, referentes ao
espaço físico (como relevo, por exemplo). É partir desta leitura passa-se a atuar
propondo aos alunos uma nova forma de ver o mapa: como um documento,
uma fonte para a reflexão histórica.

A abordagem dos mapas em sala da aula proporciona diferentes tipos
análises, fornece informações quanto ao seu contexto, à organização política e
territorial, proporciona à história uma importante ferramenta de estudo. No estudo
sobre os “Mapas e História”, Jeremy Black (2005, p. 1) afirma:
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Progressos no mapeamento do mundo contemporâneo foram importantes
na criação da base para mapas históricos mais precisos: os progressos podiam
não afetar as informações históricas que podiam ser descritas, mas faziam
grande diferença por assegurarem que os dados cartográficos eram mais
precisos. Isso era particularmente importante porque os mapas descreviam
características físicas, especialmente montanhas e rios, como também cidades,
estradas, batalhas e fronteiras.

Black (2005, p. 1) ressalta que “o uso maior de mapas, ou o aumento da
instrução cartográfica, alimentou o apetite pela produção de mais mapas históricos”.

Os mapas inicialmente revelam-se muito importantes para os estudos
cartográficos, contudo, se trabalhados como documentos históricos trazem
importantes informações sobre o contexto de determinada localidade servindo
como narrativa sobre os fatos que determinam as constantes transformações do
espaço geográfico. Black (2005, p. 1) cita “a tradução de Tucídides feita por Thomas
Hobbes, publicada inicialmente em 1629, continha mapas que eram claramente
concebidos para ajudar a ilustrar o texto, em vez de um simples adorno.”

Os mapas históricos apontam para as transformações geográficas, sociais,
ambientais e até da mentalidade em determinado local e contexto. Eles são
indispensáveis para os estudos históricos, pois são, ao mesmo tempo, um registro
escrito e visual, e trazem os valores de sua época implícitos.

O espaço mostra-se muito importante para o estabelecimento de
procedimentos metodológicos “o espaço e tempo constituem como
procedimentos metodológicos e princípios fundamentais da formação do
pensamento histórico, que permitem delimitar os marcos históricos necessários
ao estudo de um tema ou um conteúdo histórico” (PARANÁ, 2008). A análise
do mapa como fonte histórica feita em sala de aula favorece aos alunos perceberem
a dimensão do trabalho historiográfico, de como um historiador busca
informações e produz conhecimento histórico.

Auxilia também na leitura e construções cartográficas, nas proporções, e
ajuda o aluno a se situar no espaço, como sujeito que faz parte de determinada
localidade, historicidade. O mapa como documento histórico apresenta informações
que implicam diretamente nas transformações sociais ocorridas, proporcionam a
percepção da identidade de quem está produzindo uma nova leitura, mais que
isso, favorece o reconhecimento dos processos de construção de identidades numa
sociedade. Sob esse aspecto, o ensino de história rompe com os modelos de
aprendizagem baseados na linearidade temporal, ao distinguir o passado do
presente, e com a redução das interpretações vinculadas a causas e consequências
(PARANÁ, 2008).

Ainda, proporciona aos alunos a percepção deste espaço como construção
histórica, já que os mapas são frutos do conhecimento humano e foram produzidos
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em certo contexto com certa intencionalidade. O trabalho com vestígios e fontes
históricas, em sala, contribui para a formação do conhecimento histórico escolar,
os alunos passam a perceber que o mapa traz representações do espaço ligado ao
tempo e a multiplicidade do contexto ao qual fora produzido. Para Bittencourt
(2004, p. 164):

[...] recorrer ao uso de vestígios e fontes nas aulas História pode favorecer
o pensamento histórico e iniciação aos métodos de trabalho do historiador.
A intenção do trabalho com documentos em sala de aula é de desenvolver
a autonomia intelectual adequada, que permita ao aluno realizar análises
críticas da sociedade por meio de uma consciência histórica.

A oficina de mapas foca o mapa como documento histórico visando a
identificação deste com o contexto temporal no qual foi produzido ou ao qual se
refere. Ao abordar o mapa como documento histórico, devem-se levantar questões
direcionadas a esse mapa: quando foi produzido, qual sua intenção, se é mapa
político ou mapa físico, quem produziu. Estas questões quando levantadas fornecem
respostas que permitem problematizar o documento e assim atingir a informações
importantes para questões históricas. Os mapas surgem como artefatos cuja origem
é determinada por intencionalidades dos homens que representam o seu tempo.

Os mapas, analisados sob a perspectiva documental, permitem a
consideração da sua importância como registro que auxilia o aluno a distinguir o
tempo e o espaço vivido, do tempo e espaço percebido e, tempo e espaço
concebido.

Os mapas, além de serem fontes imagéticas são também considerados
fontes escritas e “o contato com um texto escrito e a sua leitura deve suscitar, de
imediato, algumas questões essenciais para uma primeira aproximação do
documento e sua classificação inicial” (SAMARA; TUPY, 2000, p. 1). Assim, como
uma fonte escrita, o documento fornece mais informações, facilitando sua análise
e o trabalho em sala de aula. Após fazer o levantamento de algumas questões (que
determinam a origem do documento), o documento passa a ser explicado; estas
explicações implicam diretamente no seu contexto.

O espaço para Massey (2000), não é algo estático e neutro, mas algo
interligado com o tempo e, assim, sempre mudando, e que colocá-lo apenas como
superfície, ou dissociado do tempo ou ainda alheio a determinado lugar, é deixá-
lo de fora do entendimento da multiplicidade em que vivemos. Massey analisa o
espaço como um lugar que permite a construção das identidades, onde ocorrem
interligações, de modo que nada pode ser inflexível.

Massey (2000) defende que a relação espaço-tempo gera cada vez mais
conexões envolvidas em nossa sociedade. Consideração que nos remete a
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pensarmos nos termos espaço e lugar de modo relacional, ou seja, quando as
relações, os tipos de ligação ou associação entre entidades, precede um caráter
identitário. Para o autor, os mapas são uma representação deste espaço, assim
como seu significado.

Nesse contexto passa-se a pensar os mapas alternativos, que podem fornecer
uma nova percepção do espaço e das transformações que está sofrendo.

Produção dos Mapas Alternativos

A Oficina de Mapas nasceu de um desafio proposto pelo Projeto Contação
de Histórias do Norte do Paraná durante o ano de 2010 e 2011. O Projeto é ação
conjunta do departamento de História da UEL e Museu Histórico de Londrina e
contou com o apoio do Programa Universidade Sem Fronteiras (SETI-PR). Dele
participam escolas da rede pública de municípios da região. Propõe que alunos e
professores participantes possam desenvolver experiências escolares dedicadas a
buscar, registrar e refletir sobre documentos para a memória local, dando destaque
às lembranças de trabalhadores da região. Para subsidiá-los no levantamento, coleta
e tratamento inicial desses documentos, oferece diversas oficinas para professores
e alunos orientando a exploração na pesquisa escolar de blogs, de entrevistas,
fotografias, causos e mapas.

A concepção da Oficina de Mapas ocorreu quando se desenvolvia atividades
com plotagens4 para o projeto. Inicialmente seriam usadas apenas essas plotagens
(uma planta do centro de Londrina na década de 1950 e dois mapas da Companhia
de Terras do Norte do Paraná) para elaborarmos atividades de análise de como
um mapa pode ser usado como propaganda e da constante mudança do centro
projetado de Londrina. A ideia era levar os alunos para fora da sala de aula,
apresentar os mapas e incentivá-los a analisar os elementos que o compunham de
forma a pensar a sua função de propaganda. Quanto à planta do centro Londrina,
desenvolvemos uma atividade na qual os alunos deveriam identificar nas ruas da
plantas, pontos de referência da cidade, tais como o Terminal Urbano, o Museu
Histórico, lojas como as Casas Pernambucanas, Americanas. Foi a partir desse
material que surgiram as primeiras ideias de levar esses mapas enormes para o
pátio das escolas.

Com a leitura do livro “Guia do Patrimônio Cultural de Londrina” de
Humberto Yamaki, o qual apresenta um mapeamento das ruas de Londrina feito
através dos cheiros mais característicos dessas ruas. Daí surgiu a ideia do mapa
alternativo que seria feito não apenas a partir de escalas, distâncias e direções, mas
sim das relações mais marcantes de um local importante para quem o estivesse

4 As plotagens consistem em grandes mapas feitos em lona que são colocados no chão.
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produzindo. Desenvolveram-se então algumas sugestões de mapeamentos que
levamos para que os alunos.

O objetivo da oficina de mapas é trabalhar a questão de identificação com
a localidade e mapeamento sob a perspectiva do próprio aluno, assim como
familiarizar-se com a história da região, entender o processo de (re)ocupação do
Norte do Paraná vislumbrando os diferentes atores envolvidos. Utilizamos mapas
e documentos oficiais e cartográficos empresariais para pensar a ideia de documento
histórico na sala de aula, pois ao ter em mão o documento histórico o aluno o
compreende e desenvolve uma análise mais facilmente.

Com uma breve introdução da história da (re)ocupação do Norte do Paraná,
apresentando alguns cartazes de propagandas da Companhia de Terras do Norte
do Paraná, começamos a pensar as noções de pioneirismo na região, refletindo
sobre a ideia do europeu colonizador e colonização no século XX, sempre atentando
para o fato de que antes da chegada da Companhia de Terras do Norte do
Paraná, a região era habitada não somente pelos indígenas, mas também por
posseiros. É importante explicitar que nesse processo estão envolvidos agentes
vindos de várias regiões do país. A questão da migração e descendência é
importante, pois aproxima o aluno, através de sua família e conhecidos que vieram
de outras partes do país, com esse processo marcante na região e a importância
dos mesmos nos processos históricos que levaram à construção da região tal com
o é hoje.

A discussão se estende para a questão da modificação do espaço em função
dos loteamentos e suas divisões entre urbanos e rurais, suas causas e consequências,
a instalação dos primeiros estabelecimentos e o como uma cidade se organiza a
partir desses fatores, usamos exemplos com mapas e plantas das regiões, mostrando
as divisões de lotes na zona rural e urbana, bem como o planejamento central de
algumas cidades, cujos centros foram pensados apenas para abastecimento da
zona rural, porém acabaram por crescer além do planejado. Assim fica possível
que os alunos compreendam a base da formação de sua cidade e sua organicidade.
Porém é necessário explicitar que não temos nenhuma intenção de cunho geográfica
para essa oficina, embora nos utilizemos de alguns de seus recursos.

A partir das indagações e reflexões sobre a ocupação da região, entramos
na questão das diferentes formas de mapeamento possíveis, sempre questionando
os alunos sobre os motivos de se elaborar e utilizar um determinado mapa. Nota-
se que entre os alunos os mapas são vistos apenas como instrumentos de orientação
e localização, sempre ligados com a função geográfica mais simples. Assim, o
mapa analisado como documento histórico, pode expandir a perspectiva dos
alunos para que estes o vejam como um documento que não represente apenas a
superfície de um espaço, mas que traga representações de espaços e tempos aos
quais representa e à multiplicidade do contexto no qual foi produzido.
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Com isso começamos a refletir sobre as alternativas de mapeamento, ou
mapas alternativos, elaboradas a partir de perspectivas que buscam maior
identificação do indivíduo ou comunidade com um determinado local, ou seja, a
partir do contexto no qual o mapa é produzido. Para isso usamos exemplos de
mapas elaborados pelo arquiteto e urbanista Yamaki (2008), nos quais se vê o
mapeamento da cidade a partir das primeiras colônias japoneses da região
(elemento de identificação) e, em um segundo exemplo, há o mapeamento da
paisagem olfativa das ruas da cidade que indicam os odores mais marcantes em
determinadas ruas. E, o mapa gastronômico de Londrina.

Partindo desses conceitos, elaboramos sugestões de mapas alternativos que
são utilizadas na oficina além do mapa olfativo: mapa da paisagem sonora no
qual o aluno mapeará determinado local a partir dos sons mais marcantes; mapa
ambiental, neste o aluno é estimulado a mapear zonas arborizadas, terrenos baldios,
locais onde se joga lixo e até mesmo a modificação da natureza em um local que
o aluno o tenha percebido; mapa da rota de trabalhadores, que consiste no
mapeamento do movimento de um determinado grupo de trabalhadores de suas
casas até o local de trabalho (migrações sazonais); mapa do patrimônio cultural,
no qual o aluno deve mapear os locais com importância histórica e cultural para
sua cidade, trazendo para a sala de aula discussões sobre patrimônio; e por fim e
o mapa afetivo que mostra os locais que despertam lembranças e sentimentos nos
alunos. Este mapa é o mais facilmente produzido pelos alunos. Ele consiste em
mapear um lugar qualquer (casa, rua, bairro, cidade, escola) a partir de ligações
afetivas que estejam vinculadas a memória dos moradores e daquele que o produz.
Esses mapas são ótimos para trabalhar as noções de lembrança e memória com
os alunos.

A etapa feita com as plotagens, por conta de imprevistos e da necessidade
da dinamização da oficina que dura apenas duas horas-aula, teve de ser suprimida,
mas foi realizada com êxito nas primeiras apresentações5. Essa etapa consistia na
apresentação dessas plotagens (grandes mapas que estendíamos no chão) com o
intuito de reforçar para os alunos a ideia de mapa como fonte histórica. Foram
utilizados dois mapas da situação de terras de propriedade da Companhia de
Terras do Norte do Paraná (para alunos de toda a região) e uma planta central de
Londrina de 1932 (para alunos de Londrina).

5 As plotagens pertencem ao Museu Histórico Pe. Carlos Weiss e faziam parte do acervo da
exposição itinerante dos 80 anos da caravana de George Craig Smith. Foram cedidas pela
direção do museu após o encerramento da exposição. Além do fato de levar os alunos para o
pátio para fazer a análise dos mapas fora da sala tomava muito tempo da oficina, cujo
objetivo é a produção dos mapas alternativos. Portanto, tivemos que suprimir a etapa com as
plotagens.
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Com o contato direto com os mapas somos capazes de pensar nos motivos
que levaram a elaboração desses mapas e a partir disso desenvolver uma análise
desse mapa. O que eles pretendem mostrar, para quem eles pretendem mostrar,
que tipo de interesse criou esses mapas. Através de um roteiro6, é aberto espaço
para a reflexão sobre questões básicas da análise do mapa como fonte,
questionando sobre o momento em que foi elaborado, qual sua intenção em tal
contexto, que tipo de mapa é, se pode ser útil hoje, como e por quem era utilizado
no período no qual foi construído. Os mapas, assim, são analisados como
documentos históricos, e não simplesmente como fonte de informações
cartográficas.

Com isso criamos a base para o objetivo da oficina: a produção dos mapas
alternativos elaborados pelos alunos, que escolhem a forma de mapeamento e o
que irão mapear. É nesse momento em que surgem as observações mais
interessantes. Inicialmente há uma resistência por parte dos alunos, pois a ideia de
se elaborar um mapa parece desafiadora demais e muitos sentem-se incapazes,
pois dizem não saber desenhar mapas. Porém, o objetivo não é que se desenhem
mapas com delimitações rígidas e escala, divisões e enfoques tradicionais, como
mapas políticos, físicos, hidrográficos, de relevo.

Espera-se que os conceitos de mapas alternativos sejam utilizados para que
os alunos expressem a sua identificação com sua localidade utilizando os
conhecimentos que tem na elaboração dos mapas e representem o seu modo de
pensar um espaço e se relacionar com a comunidade pensando, os processos de
construção da história da região a partir de seus conhecimentos e suas perspectivas,
mostrando como é a cidade, bairro ou escola sob a sua própria visão. Percebe-se
durante a produção dos mapas uma grande variedade de ideias entre os alunos, e
na maioria dos casos, os lugares mapeados são lugares com os quais possuem
maior afinidade. Por exemplo, é muito comum que mapas olfativos sejam
elaborados por alunos que pensam sua própria casa, identificando cada cômodo
com um cheiro específico que despertam sentimentos e lembranças a respeito da
casa e da família.

A escola também está muito presente nesses trabalhos sendo mapeadas
através dos cheiros, dos sons e dos lugares afetivos, lugares esses que são os que
mais aparecem nos mapeamentos das escolas indicando os lugares onde cada
grupo se reúne (nerds, jogadores de futebol, “patricinhas”), onde se praticam
esportes. Também há o mapeamento da sala de aula que na maioria das vezes
indicam os alunos mais silenciosos, barulhentos, assim como os afetos e desafetos
daquele que está produzindo. Alguns mapeiam o caminho que fazem da casa para

6 O roteiro é mantido, porém a análise é feita em sala de aula a partir de cópias de mapas da
CTNP.
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escola indicando pontos de referência que são conhecidos por todos (bares,
mercados, padarias, igrejas) ou ainda os lugares que costumam frequentar. Há
ainda, os que misturam os vários tipos de mapeamento em um só lugar, por
exemplo, indicando os cheiros, sons e lugares afetivos do pátio da escola ou da
rua de sua casa.

Como já foi dito anteriormente, o mapa mais frequente na experiência de
produção é o chamado mapa afetivo. Nesse mapa são indicados espaços vinculados
as lembranças e emoções dos moradores e do aluno que o produz, espaços onde
ocorrem confraternizações, festas de casamento, formaturas, encontro de amigos,
áreas de lazer e brincadeiras, ou seja, espaços que despertam os sentimentos e as
lembranças das pessoas, lugares onde as pessoas gostam de estar.

Nesses mapas notamos as influências que os alunos recebem, a sua
perspectiva sobre a escola, amigos, família e até mesmo sobre sua própria região.
É comum que os alunos indiquem lugares do pátio da escola onde se concentram
com os amigos na hora do intervalo, que no mapeamento da sala façam smiles
indicando o sentimento que nutrem por um determinado professor, colegas ou
diretor, marcando a representação do espaço com desenhos que traduzem esses
sentimentos.

Quando mapeiam a rua ou o bairro, indicam com símbolos e desenhos a
casa dos avós, uma sorveteria bastante frequentada e até mesmo pontos de tráfico
ou locais marcados pela violência, também aparecem locais conhecidos por todos
da cidade, tais como praças, igrejas, correios, ou seja, lugares que fazem parte da
identidade do local. A ideia é que esses lugares sejam mesmo indicados nesses
trabalhos, para que possamos compreender como o aluno se relaciona com a sua
comunidade e se ele sente-se parte dela.

Mas, como esses mapas poderão ser encaixados no tema que será trabalhado
pela escola? O que o projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um trabalho
que busque a memória local integrando alunos, professores e a comunidade no
que diz respeito em fazer o levantamento, tratar e preservar documentos e fontes
que tratem da construção da identidade da região assim como os processos
históricos envolvidos nessa construção. As produções de mapas pelos alunos estão
carregadas com as ideias, sentimentos e identidade dos alunos, pois pelo mapa
que elaboram podemos perceber como é sua relação com a escola e seus colegas,
como ele vê a região onde vive, a influência de fatores como a violência,
criminalidade, religião, relacionamento com a família e convívio social nesses
trabalhos. Direcionando esses mapas para o tema do trabalho a ser desenvolvido
pela a escola, teremos um resultado que conta com a visão que os alunos têm de
sua região, da formação de sua identidade e como eles se relacionam com a
memória local.

Como podemos utilizar esses mapas em um trabalho de História? Quando
o professor se propõe a trabalhar com a história local, ele poderá iniciar convidando
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os alunos a pensarem a sua história, a história de sua família e comunidade. Assim
os alunos poderão elaborar mapas sobre aquilo que eles conhecem de sua região,
e a partir daí o professor pode problematizar as narrativas encontradas.

Para elaborar um mapa alternativo além do conhecimento prévio do aluno
eles podem realizar entrevistas para coletar maiores informações que poderão ser
utilizadas na elaboração do mapa. Se uma escola irá trabalhar a história do bairro
ou da cidade através de entrevistas realizadas com moradores antigos, pode-se
elaborar um mapa marcando a moradia desses moradores e as modificações
ocorridas no espaço. Para isso podem usar os conceitos do mapa sonoro
mostrando quais os sons eram predominantes há trinta anos e quais são mais
marcantes agora. Nesse caso a utilização do mapa da paisagem olfativa é muito
interessante, pois os cheiros são capazes de despertar a lembranças e ajudam a
identificar lugares e relações.

Esses mapas são importantes, pois promovem a aproximação do aluno
com a sua região e comunidade, despertando seus sentimentos de identificação e
seu interesse e sua própria história. Segundo Yamaki (2008), “[...] é possível
reconhecer as cidades pelo cheiro”. Assim, o mapa olfativo trabalha os conceitos
de identificação com o local e também a memória que pode ser desperta pelo
olfato. Essa relação entre os lugares que trazem lembranças e o aluno são subjetivas
nesses mapas e se encontram também nos mapas afetivos.

Também podem optar pelo mapa afetivo em qualquer que seja o tema,
trabalhando os lugares que possuem ligações afetivas com os moradores, que
trazem lembranças boas ou más e os motivos dessas lembranças, que podem
estar ligadas a cheiros, sons, paisagens, pessoas.

Segundo Rosa e Ramos (2008), a memória é um entrecruzamento de espaços
onde nos tornamos sujeitos da experiência coletiva, pois a vivenciamos na relação
com os outros e individual. O mapa afetivo é uma forma de colocar os alunos
em contato com a memória individual das pessoas que serão entrevistadas e com
a memória coletiva das mesmas, da qual ele mesmo compartilha, e como se dá
relação dessas memórias com a história.

Esses mapas são produzidos segundo as perspectivas de moradores,
parentes, amigos, e até mesmo dos próprios professores e alunos. Por eles temos
uma versão “não oficial” da história da escola, do bairro, da cidade, pois utilizando
as memórias dos moradores comuns, teremos a outra visão do processo de
construção daquela região, diferente das versões oficiais nas quais aparecem apenas
nomes de prefeitos e personagens “importantes”, nessas versões que conhecemos
pelos mapas, fotos e entrevistas, são as pessoas comuns que constroem a identidade
do lugar, e se vêm como parte da história. Isso causa a aproximação da comunidade
com a história de sua cidade, de seu bairro, e faz com que percebam que essa é sua
história também. Os alunos, nesse momento, se percebem como agentes, pois
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também fazem parte da comunidade e buscam conhecer melhor e defendem a
necessidade de preservar essas memórias junto aos moradores e de compartilhá-
los com a comunidade através de suas entrevistas, fotos, mapas.

Ou seja, pelo trabalho desenvolvido, os alunos e professores promovem a
valorização das histórias de vida e uma aproximação aos fazeres do cotidiano
com a história. Assim, partes da história da comunidade, que talvez a maioria não
conheça, como causos, acontecimentos, processos conhecidos apenas por alguns
moradores, podem ser trazidos à tona para fazer parte das lembranças coletivas.

Assim como os mapas ditos oficiais, os mapas alternativos produzidos
pelos alunos possuem um propósito no contexto de sua concepção. Nesse caso
os mapas servem para facilitar a identificação do tema do trabalho a ser
desenvolvido, servem para torná-lo mais visual, relacioná-lo ao espaço delimitado
pela pesquisa, servem para divulgar resultados finais, congregar dados obtidos,
além de trazer a oportunidade de conhecer as várias perspectivas a respeito da
história de determinado local e saber como as pessoas se relacionam com essa
história.

É importante trazer ao conhecimento dos alunos que com a produção dos
mapas alternativos e todo o material desenvolvido no projeto, eles estão
contribuindo para a preservação e produção de fontes que dizem respeito à história
da região. Quando eles se enxergam como agentes, trabalhando na produção de
registros, sua aproximação com a história é mais efetiva e mais fácil despertar seu
interesse por assuntos que dizem respeito à história e à memória.

A experiência da produção de mapas alternativos nas escolas tem se mostrado
muito satisfatória, pois os mapas elaborados mostram que os conceitos expostos
na oficina são realmente apreendidos pelos alunos. No início pode parecer incomum
trazer a proposta de produzir mapas na aula de história, porém o que se pretende
é que esses mapas alternativos sejam utilizados para favorecer a aprendizagem de
conteúdos nem sempre destacados na disciplina.

Com a oficina de mapas os alunos estabelecem contato direto com
documentos históricos oficiais, mapas e plantas, que são lidos e interrogados, o
que possibilita que os alunos sejam capazes de estudar outros documentos oficiais.

Há o incentivo para que os professores continuem utilizando recursos de
análise de documentos e de mapas alternativos nas aulas. Os mapas produzidos
pelos alunos trazem para a sala de aula a relação entre história e memória de
forma compreensível a todos, pois eles se vêm cada vez mais próximos dessas
memórias ao passo que a buscam durante a realização do trabalho, pois sabemos
que não se aborda assuntos ligados a memória em sala de aula, criando certa
dificuldade nos alunos de entender sua relação com a história e o passado. Nos
mapas afetivos, olfativos ou do patrimônio cultural, podemos reconhecer essa
relação, embora às vezes os alunos não percebam que ela exista no trabalho que
produziu.
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Ao final, podemos comparar as várias versões e visões dos processos da
formação da cidade e nos depararmos assim, com o processo de construção da
identidade de uma comunidade. Compreender esse processo é algo de grande
importância para os alunos, pois eles se reconhecerão como membros da
comunidade por compartilhar esse sentimento de identidade que nem sempre é
evidente para as crianças e adolescentes.

A oficina também permite que conteúdos que geralmente não fazem parte
da grade escolar sejam apresentados aos alunos, tais como os relativos à memória
e patrimônio. Através dos mapas podem ter contato com esses conceitos que
podem ser posteriormente desenvolvidos pelos professores. Silveira e Bonato
(2008, p. 1) dizem que “[...] a escola assume papel relevante na sociedade à medida
que os saberes trabalhados são parte de um patrimônio cultural valorizado e julgado
indispensável ao cidadão”. Questões como memória e patrimônio, ainda estão
distantes da realidade do ensino de história na rede pública, pois a própria história
é vista como algo muito distante pelos alunos.

Enfim, buscamos promover a interação entre escola e comunidade em
prol de um trabalho que busque, preserve e valorize as história e memórias dos
membros dessa comunidade, pessoas comuns, trabalhadores, donas de casa,
imigrantes, que guardam dentro de suas casas fragmentos de histórias que
potencializam um trabalho metodológico, e que às vezes estão muito próximos,
como na casa do avô, da tia, de um vizinho. A busca por esses fragmentos da
memória de uma comunidade não é um trabalho fácil e exige dedicação e respeito.
O projeto e as oficinas têm por objetivo estimular os alunos para essas buscas, de
forma que compreendam que irão encontrar diferentes versões para um mesmo
assunto, como lidar com essa diversidade de opiniões e perspectivas e como
utilizar isso para compor o trabalho final. E espera-se que esses conhecimentos
sejam utilizados continuamente nas escolas.

A experiência da oficina de mapas alternativos nas escolas tem se mostrado
muito satisfatória, pois aqueles elaborados mostram como os conceitos expostos
são realmente apreendidos pelos alunos. Com a produção dos mapas os alunos
podem desenvolver a habilidade de perceber o seu espaço e relacioná-lo às suas
vivências, suas lembranças e sentimentos. Pensar como esse lugar surgiu, as
modificações pelas quais passou e suas implicações. Com os mapas alternativos
podemos perceber, também, a importância do valor sentimental, do afetivo, no
processo de aprendizagem.

Considerações finais

O que se pretende é que essas oficinas sejam utilizadas para tornar conteúdos
da história mais visuais através das diversas visões expostas pelos mapas, possibilitar
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aos alunos o contato com documentação oficial e o reconhecimento do seu local
de pertencimento e que se percebam como capazes de também produzir
conhecimento escolar.

Aproximando professores, alunos e moradores das histórias e memórias
da comunidade, de modo que eles compartilhem seus próprios conhecimentos
para que possam compor um trabalho da história da região. Assim, partes da
história da comunidade que talvez a maioria não conheça; causos, acontecimentos,
processos conhecidos por alguns moradores, são trazidos à tona para fazer parte
de um todo. E também podemos pensar como alguns lugares se tornam referencial
afetivo e de memória. Segundo Patrícia Negrão, o mapa também é um recorte da
realidade, assim podemos perceber nas produções dos alunos, reflexos da realidade
na qual ele está inserido. Fatores como a violência, trabalho dos pais, trabalho do
aluno, convivência com usuários de drogas ou viciados aparecem de forma clara
em alguns dos mapas.

Na oficina de mapas busca-se que a produção dessa oficina complemente,
ou seja, complementada com o material produzido nas outras oficinas, pois todos
contam com a colaboração dos moradores que cedem fotos, entrevistas ou
simplesmente um pouco de seu conhecimento para a aprendizagem dos jovens.
Assim, com esse trabalho realizado pelo Projeto Contação de Histórias do Norte
do Paraná, é possível que as pessoas envolvidas (alunos, professores, moradores)
se aproximem de sua própria história, sendo possível que se vejam como agentes
históricos, como responsáveis pela formação e desenvolvimento da comunidade
como um todo.
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FOTOGRAFIA COMO REFERÊNCIA
DE HISTÓRIA E MEMÓRIA

José Ricardo Bernardi1
Regina Célia Alegro2

Introdução

A oficina de sensibilização para a fotografia do projeto Contação de Histórias
do Norte do Paraná desenvolve atividades práticas e teóricas que favorecem aos
participantes se expressarem através da fotografia e reconhecerem o seu entorno.
As atividades pretendem uma “sensibilização do olhar” para os sujeitos da
comunidade e os seus feitos, pois, a partir das imagens produzidas pelos
participantes, incentiva-se um debate que conduz à valorização do cotidiano dos
autores oferecendo oportunidades para reflexões acerca experiência coletiva. Nesse
sentido apresentamos a fotografia como um recurso a ser usado em vista do
desenvolvimento da identidade pessoal e valorização das relações cotidianas
apontando o zoom para a própria comunidade.

O que se propõe é uma didática visual: através das oficinas de fotografia
desenvolvam-se alternativas que propiciem condições para a compreensão de
imagens fotográficas e também, a representação da experiência do ponto de vista
do aluno, tornando-o sujeito ativo que se vê lendo e refletindo a própria realidade,
e não apenas como um espectador passivo.

Na exploração da fotografia estimula-se a inserção social e cidadã para os
adolescentes, pois os recursos da câmera fotográfica se transformam em ferramentas
capazes de estimular os participantes a uma leitura crítica da realidade, para discutir
questões relativas ao próprio cotidiano, buscando refletir sobre seus problemas.

As informações ao longo deste texto estarão distribuídas na mesma sequência
apresentada aos participantes da oficina. Atrelado a essa orientação, o artigo buscará
apresentar para cada uma dos tópicos os embasamentos teóricos sobre a fotografia
e a exploração da imagem, especialmente da fotografia no ensino de História.3

1 Jornalista e professor; graduando do curso de história da Universidade Estadual de
Londrina e participante do Projeto de Extensão Contação de Histórias do Norte do
Paraná. Contato: josericardobernardi@hotmail.com.
2 Orientadora. Coordenadora do Projeto de Extensão Contação de Histórias do Norte
do Paraná. Atualmente é diretora do Museu Histórico de Londrina e professora adjunta
da Universidade Estadual de Londrina. Contato: alegro@uel.br.
3 Nas apresentações há uma predominância de fotos e vídeos, cuja inclusão fica limitada
pelo formato do artigo. As fotos e vídeos utilizados na oficina são de domínio público,
portanto, não necessitam autorização sobre direitos autorais.
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As oficinas iniciam-se com a história da fotografia, depois apresentam-se
as diferenças entre as câmeras analógicas e digitais, técnicas fotográficas e observação
de fotos, a importância da fotografia para memória cultural e a história, e são
finalizadas com instruções de como cuidar das fotografias para não deteriorarem.
A seguir, sumarizam-se informações básicas para os ministrantes das oficinas.

História da Fotografia4

A fotografia surgiu na primeira metade do século XIX revolucionando as
artes visuais. Sua evolução remete-nos à antiguidade, seu início deve-se aos
astrônomos e físicos que observaram os eclipses solares por meio de câmeras
obscuras, estabelecendo o princípio básico da máquina fotográfica.

A câmera obscura tornou-se acessório básico também para pintores e
desenhistas, inclusive para o gênio das artes plásticas Leonardo da Vinci (1492-
1519), que fez uso dessa ferramenta e deixou dela uma descrição minuciosa em
seu livro de notas sobre os espelhos.

Na virada do século XVII para o XVIII, as imagens feitas por meio de
câmera obscura não resistiam à luz e ao tempo, desapareciam logo após sua
revelação. Em 1816, o francês Joseph Nicéphore Niépce deu os primeiros passos
no caminho do registro de imagens por meio da câmera obscura. A partir de
experiências com sais de prata o francês conseguiu gravar uma imagem permanente
em 1826. Em 1827 Niépce conhece, em Paris, o pintor Louis Jacques Mandé
Daguerre que desenvolvia um projeto semelhante, acabou por se associar a ele.

A pesquisa de Daguerre acabou sendo reconhecida pela Academia de
Ciências de Paris, em 1839, sendo batizado de daguerreotipo o seu método de
gravar imagens em câmera obscura.

Paralelamente no Brasil, Antonine Hercule Romuald Florence, um francês
radicado em Campinas, entre 1832 e 1839 pesquisou uma forma econômica de
impressão, sensibilizada pela luz do sol e sais de prata, método parecido com que
Niépce e Daguerre utilizaram na Europa. O brasileiro se aproximou aos resultados
das experiências de Daguerre, mas quem ficou com os créditos da invenção foi
Daguerre, que a batizou com o nome de photographie.

Com o anúncio da gravação da imagem por Daguerre na Europa, logo se
instituiu uma polêmica entre os pintores. Eles acreditavam que o novo método
acabaria com a pintura, não admitindo, portanto, que a fotografia pudesse ser
reconhecida como arte, uma vez que era produzida com auxílio físico e químico.

4 Sobre história da fotografia, foram extraídas informações do artigo de Erivam Morais de
Oliveira (2006).
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Desde a descoberta, a fotografia analógica pouco evoluiu. Permaneceu
com seus princípios ópticos e formatos por mais de 100 anos, reinando
absolutamente na história, como se o processo descoberto pelos pioneiros fosse
eterno.

A cobrança por equipamentos mais leves e ágeis fez os fabricantes
começarem a investir na produção de formatos mais compactos. Essa medida
despertou interesse do grande público o que popularizou a máquina em todas as
camadas econômicas.

Com o surgimento da fotografia digital, no final dos anos de 1980, todo
glamour conquistado pela fotografia analógica tende a entrar em declínio.

Atualmente os grandes fabricantes já anunciaram o fechamento de fábricas
e a não confecção de material amador da fotografia analógica, acabando com o
fascínio exercido durante décadas pelos laboratórios fotográficos de revelação e
ampliação fazendo da fotografia analógica em coisa primitiva.

Diferenças entre Digital e Analógico

Aparentemente, para quem tem mais de 20 anos de idade, talvez não faça
sentido apontar as diferenças entre o digital e o analógico, porém, quando se trata
de crianças e adolescentes, muitos deles sequer sabem o que vem a ser uma câmera
fotográfica analógica.

Com intuito de despertar a curiosidade das crianças, durante a oficina há
uma demonstração do funcionamento de cada tipo de câmera, com modelos
antigos e atuais, em meio a isso, também deixamos à disposição dos olhares
exemplares de rolos de filmes, fotos em preto e branco, copiões5.

As principais diferenças e semelhanças entre as câmeras digitais e analógicas
são, a princípio, anatômicas: na parte frontal há algumas semelhanças, o flash e a
lente são recursos presentes nos dois formatos de câmeras, havendo igualdade
proporcional entre as categorias profissionais e amadoras (HOPPE, 2006).

Por exemplo, o botão disparador na câmera digital não emite o tradicional
clique, pois o botão é mais suave, portanto o fotógrafo deve estar atento à força
que exerce.

É na parte traseira da câmara que as diferenças são grandes, o visor ótico
que é predominante nas câmeras analógicas, nas digitais só se encontra nas categorias
profissionais ou semiprofissionais.

Nas câmeras digitais tem-se a presença de um visor de cristal líquido,
permitindo uma visualização imediata da fotografia. Este também possibilita
navegar pelo menu de configurações. Para acessar as configurações, as câmeras

5 Primeira cópia de todo negativo filmado, sem qualquer corte, para servir como guia do
trabalho de montagem e avaliação das cenas a serem aproveitadas.
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digitais dispõem de que acessam o menu da câmera deixando à disposição vários
recursos que ampliam a qualidade das imagens, entre esses botões podemos
destacar o de zoom digital com a função de aproximar ou afastar a  imagem.

Enquanto na analógica o método de gravar imagens é através de um rolo de
filme, na câmera digital, é um cartão de memória o responsável por gravar as
imagens. Nas câmeras digitais existe uma entrada para conectar um cabo de dados
para fazer a transferência das fotografias do cartão de memória para o computador.
Ao invés de filmes a câmera digital grava as imagens através de um cartão de
memória, o que permite gravação e cópia sem auxílio técnico a um custo menor.

O visor de cristal líquido permite visualizar a foto antes da revelação, conferir
o resultado, porém, a desvantagem do visor é o alto consumo de bateria, problema
que pode ser resolvido quando o fotógrafo é precavido.

As câmeras digitais permitem também fazer pequenos filmes, podem ser
conectadas a um televisor ou computador além de oferecer o zoom digital que, em
alguns casos, diminuem consideravelmente a qualidade da imagem.

Entende-se como grande vantagem da fotografia digital a fácil manipulação
e agilidade do resultado final:

a fotografia digital pode ser armazenada em computadores, disquetes, CD-
ROM ou cartões de memórias e transmitidas para outro continente em
segundos fazendo com que a fotografia digital tenha uma rapidez que a
fotografia analógica não disponha. (OLIVEIRA, 2005, p. 4-5).

Outro ponto positivo que se refere às fotos digitais abrange composições
estéticas, pois a visualização imediata dá opção ao fotógrafo de apagar, possibilitando
consequentemente o fotografo tirar menos fotos, com isso preservando o meio
ambiente já que, utilizará menos filmes e impressões, como destaca Oliveira (2005):
“A visualização imediata da imagem produzida antes do processamento químico
da película, o fotografo diminui a quantidade de fotos tiradas pelo fotógrafo”.

Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, se tornou extremamente fácil
manipular as fotografias fazendo com que se verifique defesas da continuidade do
uso da fotografia tradicional, como destacado o destacado por Oliveira (2005, p.
4):

Questões relevantes em defesa da fotografia tradicional e, consequentemente,
coloca a fotografia digital em plano inferior. As alegações mais frequentes
são as que a fotografia digital não inspira confiança e que as imagens
armazenadas em disco podem ser apagadas facilmente. Os problemas éticos
na manipulação e tratamento das imagens, que aumentam as possibilidades
de fraudes.
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Mesmo com dilemas éticos esta tecnologia é uma realidade e está acessível,
por isso há uma insistência quanto a expor tais dilemas nas oficinas com abertura
para debates. Engrossando o coro nessas discussões Oliveira (2005, p. 5) aponta:

A má utilização da fotografia nos dias de hoje acarretará, sem dúvida,
enormes prejuízos para documentação e as pesquisas futuras,
comprometendo a memória e a ética da fotografia. [...] Acontecimentos
recentes mostram o sério problema da manipulação e fabricação de imagens,
de modo a torná-las mais realistas e sedutoras, sem ética, sem escrúpulos.

Portanto, para a oficina entendemos que antes de “sair tirando fotos” é
preciso contextualizar e estimular os jovens para o entendimento do contexto da
fotografia como documento de uma época. Além disso, a fotografia demanda uma
ética e escolhas baseadas em valores morais que os alunos poderão levar para vida
e como consciência de preservação da história.

Técnicas Fotográficas6

O fotógrafo deve ter em mente o que quer fotografar e mostrar isso seria o
primeiro passo para capturar a imagem da melhor forma possível. Tendo o motivo,
passa-se a explicar algumas técnicas para composição fotográfica objetivando
estimular a reflexão sobre a intencionalidade do fotógrafo.

Fugir do costume de centralizar tudo pode fazer a diferença para a foto
ficar mais interessante. Pode-se dividir mentalmente o visor da câmera em três
colunas e três linhas, como em um jogo da velha, conhecida como regra de terços.
A regra de terços não é uma prática criada pela fotografia, mas muito antes dela era
usada pelos pintores:

[...] foi criada por volta do século XIV. Os pintores, muito antes dos
fotógrafos, já usavam essas regras para melhorar a composição de seus
quadros. Inclusive grandes mestres, como Leonardo da Vinci e Michelangelo.
A regra consiste em dividir mentalmente cena com 2 linhas verticais e duas
horizontais. Fazendo isso, você verá uma grade de nove retângulos idênticos.
A regra pede para posicionarmos os elementos nos pontos das interseções
dessas linhas. Geralmente fotos com assuntos centralizados tendem a ficar
com um aspecto mais parado, estático, e menos interessantes do que as
fotos como o assunto fora do centro. (HOPPE, 2006, p. 93)

6 Sobre as técnicas básicas de fotografia, como a regra de terços, uso do flash e composição,
veja Altair Hoppe (2006).
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O uso do flash não é para todos os momentos. Usar o flash muito próximo
pode deixar a foto toda clara, e muito longe, escura. O flash tem um alcance
limitado, de normalmente três metros, às vezes um pouco mais, além disso, não
adianta deixar ligado. Não sabemos por qual razão as crianças apreciam muito
essa informação.

Um bom exemplo do mau uso do flash são imagens não profissionais de
shows. Em linhas gerais, não é necessário luz extra. A luz do palco é mais do que
suficiente para sua foto. Usar flash só vai iluminar as cabeças de quem está na sua
frente, fazendo sumir o resto.

O uso do flash pode ser interessante em uma situação com uma fonte de
luz ao fundo, como o sol, por exemplo, você pode notar que o sol vai ficar brilhante
e somente a silhueta da pessoa vai aparecer. Neste caso o flash irá suprir a falta de
luz, deixando ambos visíveis.

Assim como o sol pode ser uma composição de fundo, o fotógrafo pode
selecionar outros elementos, porém deve ter cuidado ao selecionar esse local, pois
o fundo é tão importante quanto o primeiro plano, portanto é muito comum, é
tirar foto de uma pessoa em frente a uma árvore onde os galhos parecem formar
chifres sobre sua cabeça.

Nas redes sociais da internet há uma avalanche de fotos retratos. O
procedimento para esse tipo de fotografia exige não ter medo de se aproximar e
refletir sobre o conteúdo que se quer perpetuar. Entende-se que o motivo da foto
está no olhar da pessoa, este um o segredo da boa fotografia. A leitura do manual
da câmera é primordial, pois com o domínio da câmera utilizando seus recursos e
entendendo/aprendendo a lidar com a luz, já se pode conseguir boas fotos. O
enquadramento não precisa ser regra, mas ajuda na leitura da imagem.

Leitura das Imagens

Durante as oficinas faz-se um exercício de leitura das imagens fotográficas.
Como se dirige a crianças e adolescentes, essa atividade deve ser realizada por
meio do diálogo para facilitar a compreensão retomando-se os conceitos das
técnicas de composição fotográfica, pois recursos como a regra de terços facilita
a leitura da imagem.

Apresentamos imagens exemplificando os diferentes elementos para que
os alunos possam entender o que é plano, enquadramento e composição. Para
Leite existe uma possibilidade real de codificação: “É possível falar de uma
codificação convencional, de caráter cultural, que nos permite reconstruir a
mensagem transmitida pela imagem, com base em alguns de seus elementos e
sequências lógicas completas” (LEITE, 2001, p. 62).

A seleção e os arranjos agradáveis dos assuntos dentro da área a ser
fotografada são conhecidos como composição fotográfica. Leite faz uma definição
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sobre composição que auxilia no entendimento dos alunos com relação à
composição.

A composição é o elemento que permite ao olho percorrer a imagens de
acordo com certo esquema, para descobrir sucessivamente as partes
essenciais, valorizando sua importância. A composição pode ser vertical e
horizontal, diagonal ou cíclica, sendo que cada uma dessas composições
corresponde a certo significado, ao serem combinadas com outros elementos
do conteúdo e do contexto. (LEITE, 2001, p. 162)

É na composição que a regra de terços é aplicada, pois, como a distribuição
dos elementos faz com que o olhar percorra pela foto se torna essencial o
entendimento desse conceito.

Reconhecendo a composição da foto os alunos passam a uma nova fase
desse exercício que é a identificação do plano, pois após a observação da
composição, os participantes procuram em que plano se encontra o elemento de
importância, Leite afirma que “Pode-se distinguir na fotografia um plano geral,
um plano conjunto, um primeiro plano e os planos de detalhe. Cada um deles
fornece uma leitura expressiva da figura ou da relação figura e fundo” (LEITE,
2001, p. 162).

Estabelecidas as regras para análise individual da imagem, o exercício passa
a destacar o estudo da hierarquia das figuras, Leite complementa comentando
sobre hierarquia como parte da leitura fotográfica.

[...] hierarquia tanto pode ser perceptiva quanto narrativa. Os seres vivos
dominam, por exemplo, os fixos e móveis; os seres móveis dominam os
fixos. A segunda regra seria a da pregnância. Estruturam-se com maior
facilidade as formas mais harmônicas e mais ordenadas, fazendo com que
essas invadam as demais. Observa-se ainda que tanto a obediência às regras
quanto a desobediência acabam sendo indicações do texto não-verbal sobre
o conteúdo da fotografia e sobre o seu plano expressivo. (LEITE, 2001, p.
165)

Para a autora uma boa foto “condensa o olhar”, ou seja, faz com que a
pessoa fixe o olhar, a autora comenta essa condensação nas fotos anônimas, “a
anônima tolera a dispersão pelas margens, multiplicidade de interesses e leituras, é
rica de informações que rompem o estético, sem precisar negá-lo, e suas leituras
ligam-se e sofrem a pregnância dos tempos e dos hábitos socioculturais” (LEITE,
2001, p. 165).
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A Fotografia como Fonte para a História e Memória

A importância da fotografia como referência de memória histórica se tornou
parte do senso comum, porém, durante as oficinas ficou perceptível que para as
crianças, as fotos com valor histórico devem ser apenas aquelas que retratam
autoridades ou pessoas importantes, grandes personalidades ou até mesmo
momentos marcantes, deixando em um grau inferior de importância histórica as
fotografias particulares.

Sobre essa questão Leite aponta como que normalmente os historiadores
usam as fotografias em suas pesquisas.

A utilização mais frequente e antiga das fotografias, nos trabalhos de ciências
humanas, é como ilustração do texto. A fotografia seria a vitrine, através da
qual o leitor pode tomar um contato imediato e simplificado com o texto.
Ainda que ocasionalmente tenham inspirado as analises e interpretações
apresentadas através do texto escrito, não se lhes pede nada além das
dimensões visuais imediatas. O conteúdo aparente da fotografia determina
sua legenda. As brechas do texto que a imagem preenche com informações
ou representações não são verbalizadas. (LEITE, 2001, p. 146)

Percebe-se a necessidade de desmistificar, durante as oficinas, essa ideia que
abrange os dois extremos que tem início no senso comum da população menos
informada até alguns pesquisadores de tendência conservadora.

Embora a mentalidade de alguns historiadores que não consideram a
fotografia como fonte de pesquisa, e sim como ilustração, a fotografia tem sido
vista com novos olhares, como comentam:

[...] a fotografia, enquanto documento histórico foi considerado fonte
secundária de pesquisa pelos historiadores contemporâneos ao seu
surgimento. Esta corrente teve repercussões até meados do século XX,
quando novos métodos historiográficos foram propostos e a fotografia
passou a ser vista como importante fonte de pesquisa social. (MITSI;
SOUZA, 2008, p. 133).

Com as declarações de Mitsi e Souza observamos a mudança da maneira
que os historiadores vêem seus objetos de pesquisa, essa alteração impulsionou
uma busca por fotos nos arquivos pessoais tornando-os cada vez mais significativos
nos trabalhos históricos.

Na oficina busca-se valorizar os arquivos pessoais, familiares e escolares e
com eles construímos um novo sentimento sobre as fotos coletadas por pessoas
comuns sobre a vida comum. Esse sentimento está relacionado com a descoberta
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de que as fotos fazem parte da sua cultura, comunidade, cidade, pois, a fotografia
sendo um documento, se torna parte da história da humanidade.

Explica-se aos alunos que a narrativa elaborada em uma fotografia inicia-se
no momento em que o fotógrafo produz a foto. Para Kossoy (1989, p. 36),
“Toda fotografia tem sua origem a partir do desejo de um indivíduo que se viu
motivado a congelar em imagem um aspecto dado do real, em determinado
lugar e época”.

Muitas vezes as pessoas não têm noção da representatividade de uma imagem
fotográfica e essa noção se distância mais quando se tenta observar uma foto pelo
olhar do fotógrafo,

O produto final, a fotografia, é, portanto resultante da ação do homem, o
fotógrafo, que em determinado espaço e tempo optou por um assunto em
especial e que, para seu devido registro, empregou os recursos oferecidos
pela tecnologia em cada época. (KOSSOY, 1989, p. 146).

Portanto, a fotografia sendo um registro que paralisa e documenta um
momento único, transformado em imagens, essas imagens se corretamente
armazenadas manterão intacta uma narrativa por gerações. Pode-se dizer que a
fotografia prolonga a vida e a juventude de quem é fotografado. Kossoy (1989, p.
144) compartilha de uma ideia semelhante quando afirma que:

Toda fotografia representa em seu conteúdo uma interrupção do tempo e,
portanto, da vida. O fragmento selecionado do real, a partir do instante em
que foi registrado permanecerá sempre interrompido e isolado na bi
dimensão da superfície sensível. Um fotograma de um assunto do real, sem
outros fotogramas a lhe darem sentido: um fotograma apenas, sem antes
nem depois. [...] A partir do momento em que o processo se completa, a
fotografia carregará em si aquele fragmento congelado da cena passada
materializado iconograficamente.

A fotografia com seu formato bem particular de congelar um momento e
torna-lo único, constitui tradicionalmente um meio de recordar lembranças da
ocasião da foto, fazendo um casamento perfeito entre a história e a memória, nas
palavras de Felizardo e Samain (2007, p. 217) resumem bem esse contexto:

Fotografar significa congelar no tempo a nossa memória, atestar e perpetuar
a nossa existência. Este é o mais popular e talvez o mais antigo uso da
fotografia: parar no tempo e no espaço algo que, para nós, tenha sido
provavelmente importante ou simplesmente agradável, familiar, bonito,
atraente.
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Para preservar esses momentos especiais e eternizar tanto para a memória
cultural quanto para a historiografia, o Projeto Contação de Histórias do Norte
do Paraná explica aos alunos participantes da oficina como guardar suas fotos de
forma segura para não se deteriorarem, para não verem apagadas dos olhos os
momentos especiais.

Conservação de Fotos

Para prolongar momentos importantes da vida mostramos aos participantes
da oficina de fotos a melhor forma para conservar suas fotos, tanto no formato
digital quanto impresso, pois, fica evidente que os dois arquivos históricos da
cidade de Londrina não dispõem de estrutura para arquivar todas as fotos familiares
da cidade de Londrina e região.

Entende-se que mesmo se houvesse capacidade de arquivar todo o material
fotográfico produzido, grande parte da população não seria favorável em guardar
fora do lar esses registros. Por esse motivo vinculado a história e memória dos
participantes da oficina, passamos informações que contribuem para a conservação
dos arquivos fotográficos.7

Locais com umidade alta estimulam reações químicas prejudiciais. Quando
a umidade atinge um nível acima de 60%, aumenta a probabilidade da germinação
de fungos, que causam inchamento e amolecimento do papel fotográfico. Por
outro lado, danos podem ocorrer com baixos níveis de umidade relativa. Quando
abaixo de 30% pode desencadear outras reações químicas que causam deformações
na camada aglutinante e levam ao ressecamento causando rachaduras ou um estado
quebradiço generalizado.

Além da umidade, a exposição aos raios ultravioletas e lâmpadas
fluorescentes pode causar danos irreparáveis. A exposição à luz tem ação
destruidora sobre as imagens fotográficas coloridas, decompondo os corantes de
forma não uniforme, os efeitos danosos são cumulativos, o desaparecimento da
imagem continua mesmo após a proteção do material. Nas oficinas, para ilustrar
esses danos, usa-se como exemplo, uma embalagem de biscoitos jogada em um
terreno baldio por algum descuidado, com o tempo essa embalagem perde sua
coloração até ficar branca. Quando a fotografia fica em exposição a esses raios de
luz irá ocorrer o mesmo efeito.

Lembra-se que as fotos em quadros e porta retratos espalhados pela casa
fatalmente poderão passar por esse processo de destruição, a indicação é que se
faça cópia de precaução.

7 Em Londrina, entre os locais responsáveis por arquivos institucionalizados de documentos
históricos estão o Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss e o Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH), vinculados à Universidade Estadual de
Londrina.
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Para o armazenamento digital, existem várias opções disponíveis e em todas
requer cuidados, pois, simples distrações podem fazer com que perca suas fotos,
com formato diferente faz com que o armazenamento também seja diferente do
impresso.

Críticas com relação ao armazenamento digital estão relacionadas à sua
fragilidade, porém, no sistema digital existe a possibilidade de fazer uma infinidade
de cópias a custos baixíssimos e salvar em arquivos diferentes, enquanto a foto
impressa é cara e sem o rolo de filme original diminui ainda mais as chances de
novas cópias.

Se em caso de acidente o fogo se espalhar pelo álbum de fotos, a família
perde tudo, em contrapartida a foto digital, que pela facilidade de cópias e diferentes
fontes de armazenamento, o fogo pode consumir o computador que mesmo assim
as fotos estarão salvas.

Mostra-se aos alunos participantes do projeto que algumas medidas simples
podem fazer com que seus registros digitais estejam bem cuidados, os meios mais
comuns são os CDs e DVDs que de acordo com Valle está, “Disponível na maioria
dos mercados e lojas de suprimento de informática, eles representam um método
seguro de armazenamento de dados. Claro, você deve mantê-los em ambientes
limpos e livres de calor excessivo. Para não riscar ou mesmo derreter.” (VALLE,
2010).

Com um acesso maior às novas tecnologias se tornou comum o uso de
discos removíveis entre eles podemos destacar os drives externos, estes formatos
de armazenamentos de dados são muito simples de manusear, porém Valle destaca
alguns problemas, “o problema é a qualidade e durabilidade desses produtos.
Procure sempre evitar marcas genéricas ou pirateadas – elas costumam apresentar
defeitos e tem pouca durabilidade” (VALLE, 2010).

No meio virtual existem outras formas de guardar suas fotos, que pode ser
em um e-mail particular, ou em alguma página de relacionamentos, porém existem
sites especializados nesse tipo de serviço, que oferecem espaço para armazenar, a
vantagem desse serviço é que as fotos não ficam expostas e a disposição de pessoas
mal intencionadas.

A reportagem publicada na revista Veja informa que:

[...] diversos sites na internet armazenam gratuitamente álbuns pessoais de
fotos digitais. Esses sites ganham dinheiro oferecendo cópias impressas
dessas imagens. Mas não há obrigação de compra. [...] Site da HP, tem mais
de 17 milhões de usuários, segundo a empresa. Convidados podem deixar
comentários sobre as fotos expostas. Tem versão específica para usuários
de Macintosh. Tem ferramentas para edição de fotos, além de opções de
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inclusão de legenda ou comentários nas imagens. Permite postar fotos em
alguns blogs e enviar fotos direto do celular. Visitantes podem deixar
comentários. (OLIVEIRA, 2005)

Os procedimentos para preservar as fotos destacadas durante a oficina são
práticas básicas para quem se preocupa em preservá-las. A intenção é despertar o
interesse nas pessoas para cuidar da própria memória de maneira simples e, de
preferência, sem custos.

Considerações Finais

Ao final da oficina as crianças recebem um tema e fotografam. Depois
apresentam para a análise do grupo as suas fotografias. Procura-se fazer com que
os participantes compreendam que fazem parte da história e que a memória não é
alimentada apenas por atos de autoridades reconhecidas, mas sim, construída o
tempo todo pelas pessoas lutando pela vida. A fotografia é uma prova disso.

Incentivar os jovens a fotografarem é uma maneira de permitir-lhes mostrar
como enxergam o mundo. Como resultado disso existe a possibilidade de observar
visão do fotógrafo através das imagens, quando proporcionamos a possibilidade
de leitura das imagens, os participantes treinam o olhar para essa interpretação.

Quando relacionamos história e memória, estamos direcionando o
conhecimento dos alunos ao encontro de uma identidade cultural. Ao encarar a
realidade da comunidade nas imagens, tentamos despertar nos participantes
sentimentos de busca por mudanças dos problemas da comunidade que vive.

Ao estimular a guarda de uma imagem, preservando-a, incentiva-se a manter
viva a memória dessa comunidade. Embora os formatos de paralisar o tempo em
imagem nunca mudaram tanto em tão curto espaço de tempo, há formas seguras e
acessíveis de preservar as próprias recordações.

O projeto Contação de Histórias do Norte do Paraná e a oficina de fotografia
desempenham um trabalho social que valoriza a cultura e a memória histórica dos
participantes promovendo uma educação do olhar.
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HISTÓRIA DO SAMBA E ORIGEM
DO DRIBLE NO FUTEBOL:
RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Wilian Bonete1

Pedro Aurélio dos Santos Luiz2

Regina Célia Alegro3

Introdução

O presente texto é resultado da oficina realizada por alunos de graduação
e mestrado em História da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em parceria
com o Projeto Contação de Histórias no Norte do Paraná. Relata-se aqui essa
experiência.

O interesse pela temática surgiu após o contato com as ideias do cineasta
angolano Victor Lopes que se propôs a investigar, reencenar e debater a invenção
dos dribles no futebol. A proposição do cineasta está embasada em uma suposta
regra informal do antigo futebol de várzea brasileiro que impedia os juízes de
marcarem faltas cometidas contra jogadores negros – sofridas por negros durante
as partidas.

Percebeu-se, no entanto, que para além de uma simples partida de futebol,
estavam em jogo questões culturais, étnico-raciais e de identidade nacional. Assim,
pretendeu-se tomar o tema como “mote” para tratar na oficina do samba nacional
e do futebol, e introduzindo informações e problematizando ideias, conhecer um
pouco mais da história do Brasil e dos afro-brasileiros, sensibilizando para o respeito
à diversidade étnica e cultural.

A oficina estruturou-se em três momentos específicos que correspondem
também à ordem da formatação da apresentação desse texto: 1) Sobre o samba
e suas vertentes no Brasil; 2) Sobre o futebol no Brasil; 3) A teoria de Victor
Lopes.

1 Mestrando em História Social – PPGHS - UEL. Bolsista CAPES. Contato:
wjbonete@gmail.com.
2 Graduando em História, UEL. Contato: pe.aurelio@hotmail.com.
3 Orientadora, Professora do Departamento de História – UEL. Contato:
ensinohistoria@uel.br.



329

O Samba no Brasil

O samba, assim como outros estilos musicais, é fruto da mescla de diferentes
elementos, e neste caso, africanos e brasileiros. Tocado com instrumentos de
percussão (tambores, surdos, timbau), violão e o famoso cavaquinho, têm em
suas letras os retratos da vida e o cotidiano dos moradores das cidades, sobretudo
das camadas mais pobres.

Segundo Lopes (2005), etimologicamente a palavra “samba” possui uma
africanidade intrínseca. Entre os quiocos (chokwe) de Angola, é um verbo que
significa “cabriolar, brincar, divertir-se como cabrito”. Já entre os bacongos
angolanos e conguenses, refere-se a uma espécie de dança em que um dançarino
bate seu peito ao do outro.

Essas duas formas têm sua origem na raiz multilinguística “semba”, que
proporcionou o surgimento do quimbundo dissemba que é um elemento
coreográfico fundamental do samba rural em seu amplo leque de variantes, que
inclui dentre outras formas, o batuque, baiano, coco, calango, lundu e o jongo
(LOPES, 2005).

Paranhos (2003, p. 81) aponta que a invenção social do Brasil como a terra
do samba perdura até os dias de hoje, atravessou os tempos, apesar de todos os
contratempos no campo da música popular brasileira. Para o autor, denominador
comum da identidade cultural brasileira, o samba urbano teve que enfrentar um
longo percurso até deixar de ser um artefato cultural marginal e se consagrar
como um símbolo nacional.

Os caminhos trilhados pelo samba, especificamente o carioca, estão
interligados ao contexto do desenvolvimento industrial capitalista na virada do
século XIX para o XX. Como música popular industrializada, sua expansão girou
em torno do crescimento da indústria de entretenimento ou indústria cultural.

Paranhos (2003) afirma que nos últimos anos da década de 1920, houve
um profundo abalo na música popular brasileira, e prossegue:

Seu epicentro foi o bairro de Estácio de Sá, encravado entre o Morro de
São Carlos e o Mangue, nas proximidades da zona central do Rio de Janeiro.
Reduto de gente pobre, com grande contingente de pretos e mulatos, era
um prato cheio para as associações que normalmente se estabelecem entre
classes pobres e “classes perigosas”. Daí viverem cercados de especial atenção
por parte da polícia. Berço do novo samba urbano, o Estácio não terá,
todavia, exclusividade no seu desenvolvimento. Quase simultaneamente, o
“samba carioca”, nascido na “cidade”, iria galgar as encostas dos morros e
se alastrar pela periferia afora, a ponto de, com o tempo, ser identificado
como “samba de morro”. Até impor-se como tal e, mais, como ícone
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nacional, uma batalha, ora estridente, ora surda, teve que ser travada.
(PARANHOS, 2003, p. 84).

O novo samba urbano em gestação representava um verdadeiro divisor
de águas, pois, para alguns soava como uma deturpação do samba tradicional.
Sinhô, Donga, dentre outros, mais cerravam fileiras contra a modalidade de samba
à la Estácio & Cia.

Paranhos (2003) relata que figuras proeminentes da primeira geração de
fundadores do samba urbano baiano-carioca não se conformavam com o estilo
que arrebanhava mais e mais adeptos. Em vez da sua feição amaxixada, emergia
ali um samba que, sem deixar a sua marca batucada, assumia uma característica
mais marchada, como decorrência da aceleração rítmica, considerada uma forma
mais apropriada para os desfiles de carnaval.

Para quem fora educado na tradição do samba amaxixado, os criadores
do novo samba estavam indo longe demais. Em tempos de expansão da indústria
fonográfica e da mercadoria disco, outras mudanças se processavam, contribuindo
para uma maior adequação da música gravada às novas realidades.

Na medida em que o samba era aceito como padrão de música brasileira
por excelência, a busca das origens tornava-se uma estratégia de delimitação do
espaço da própria cultura nacional, em meio às forças centrípetas do mercado.

Vianna (2007, p. 48) destaca que o samba fez com que a elite de grande
parte do Brasil passasse por uma transformação social. Essa elite possuía hábitos
europeus que com a popularização do samba começou a adotar alguns traços
“africanizados”. Segundo o autor, uma contradição na sociedade elitista era visível,
por um lado, “da boca pra fora”, parecia condenar a cultura popular carioca, por
outro, aplaudia essa mesma cultura em sua vida cotidiana.

Entretanto, essa relação não foi tão pacífica quanto parece. O samba é
marcado, conforme Paranhos (2003), por constantes recriações, sofrendo alternação
de estilo e de espaço de criação. Noel Rosa, figura central dessas feições do samba,
retrata uma considerável opinião sobre o conflito entre o morro e a cidade
afirmando que o samba é na realidade um produto, antes de tudo, do Rio de
Janeiro.

Paranhos (2003) enfatiza que o samba, no seu fazer-se e refazer-se
permanente, seguia seu caminho imerso num processo simultâneo de relativo
embranquecimento e empretecimento dos grupos e classes sociais que lidavam
com ele. Sua prática o conduzia a direções opostas e complementares, tecendo a
dialética da unidade dos contrários, tão bem expressa nas contraditórias trocas
culturais realizadas entre as classes populares e as classes médias.

Tal fato pode ser percebido nas diversas formas, estilos ou vertentes em
que o samba se apresenta, por exemplo, o samba baiano é totalmente influenciado
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pelo lundu e maxixe, possui letras simples, rápido balanço e ritmos repetitivos. Já
o samba de roda, surgido na Bahia no século XIX, apresenta elementos culturais
afro-brasileiros. Com palmas e cantos, os dançarinos dançam dentro de uma
roda, o som fica por conta de um conjunto musical, que utiliza uma viola, atabaque,
berimbau, chocalho e pandeiro.

No Rio de Janeiro, o samba, como destacado anteriormente, está ligado à
vida nos morros, suas letras falam da vida urbana, dos trabalhadores e das
dificuldades da vida de uma forma amena e muitas vezes com humor.

Entre os paulistas, o samba ganha uma conotação de mistura de raças.
Com influência italiana, as letras são mais elaboradas e o sotaque dos bairros de
trabalhadores ganha espaço no estilo do samba de São Paulo.

Dentre as múltiplas vertentes do samba, os principais podem ser listados
de forma sumária:

 Samba Enredo – surgiu no Rio de Janeiro na década de 1930. A temática
relaciona-se ao assunto eleito para o desfile anual da escola de samba,
normalmente gira em torno de temas sociais ou culturais. Isso é o que
define toda a coreografia e cenografia utilizadas pela escola de samba;

 Samba de Partido Alto – possui letras improvisadas que falam sobre
as realidades do cotidiano em morros e regiões mais pobres e
corresponde ao estilo dos grandes mestres do samba. Dentre eles,
destacam-se Moreira da Silva, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho;

 Pagode – originário do Rio de Janeiro em meados da década de 1970,
ganhou as rádios e pistas de dança na década seguinte. Possui um ritmo
repetitivo e utiliza instrumentos de percussão e sons eletrônicos. Espalhou-
se rapidamente pelo Brasil devido às suas letras simples e românticas.
Os grupos que se destacam neste estilo são: Fundo de Quintal, Negritude
Jr., Só Pra Contrariar, Raça Negra, Katinguelê, Patrulha do Samba, Pique
Novo, Travessos, Art. Popular;

 Samba-canção – surgiu durante a década de 1920, com ritmos lentos
e letras românticas. Um bom exemplo é a música “Ai, Ioiô (1929)”, de
Luís Peixoto;

 Samba Carnavalesco – geralmente compostas no estilo marchinhas,
são sambas feitos para dançar e cantar nos bailes carnavalescos. Os
exemplos mais famosos são: “Abre alas”, “Apaga a vela”, “Aurora”,
“Balancê”, “Cabeleira do Zezé”, “Bandeira Branca”, “Chiquita Bacana”,
“Colombina”, “Cidade Maravilhosa”;

 Samba-exaltação – possui letras patrióticas que ressaltam as maravilhas
e grandezas do Brasil, acompanhado ao som orquestras. Um bom
exemplo é a música “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso gravada em
1939 por Francisco Alves;
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 Samba de Breque – este estilo é composto por momentos de paradas
rápidas que permitem ao cantor incluir comentários, geralmente em
tom crítico ou humorístico. Um dos mestres neste estilo é Moreira da
Silva;

 Samba de gafieira – surgiu na década de 1940, possui acompanhamento
de orquestra. Em ritmo rápido e forte na parte instrumental, é muito
utilizado nas danças de salão;

 Sambalanço – este estilo surgiu em meados da década de 1950 nas
boates de São Paulo e Rio de Janeiro, possui uma grande influência do
jazz. Um dos grandes representantes desta vertente é cantor Jorge Ben
Jor, que mistura diversos elementos advindos de outros estilos musicais.

Sobre o Futebol no Brasil

O futebol é um dos esportes mais populares no mundo e desperta interesse
devido à sua forma e disputa atraente. Suas origens remetem a culturas antigas,
como por exemplo, a chinesa por volta de 3000 a.C. Elaborar um histórico do
futebol exigiria um árduo esforço devido a sua amplitude e complexidade e fugiria
do escopo desse trabalho, entretanto, evidenciar alguns aspectos do esporte no
Brasil, aos moldes de um recorte específico, se faz necessário.

No Brasil, a bola começou a rolar pelos campos por volta dos anos de
1895, através do paulistano, filho de ingleses, Charles Miller. Segundo Máximo
(1999, p.179), Miller voltou de Southampton, na Inglaterra, depois de ter cursado
a Banister Court School onde estudou, conheceu a terra de seus pais, fez amigos e,
nas horas vagas, descobriu um novo fascinante brinquedo: the football.

Máximo (1999) aponta que foi entre jovens das elites brasileiras, até então
interessados em críquete, golfe, tênis e similares, que Miller plantou a semente do
novo esporte. Ensinou-lhes os fundamentos do futebol, dividiu-os em dois times,
escalou um dos seus amigos para juiz, outro para bandeirinha e foram todos na
várzea do Carmo. Depois, realizaram novos jogos em campo literalmente mais
nobre: o gramado da chácara da também britânica família Dooley, no bairro do
Bom Retiro. É importante destacar, segundo o autor, que o futebol nesse momento
foi praticado pelas elites.

E nesse contexto surgiram os primeiros times. Em 1896, o São Paulo Athletic
Club, fundado oito anos antes, foi o primeiro a aderir o novo esporte, logo
seguido do Sport Club Germania (1889), da Mackenzie Athletic Association (1898),
Sport Club Internacional (1898), Clube Atlético Paulistano (1900). Em Campinas,
foi fundada a Associação Atlética Ponte Preta (1900). No Rio de Cox, o Fluminense
Foot-ball Club (1902), o Rio Foot-ball Club (1902), o Botafogo Foot-ball Club, o
America Foot-ball Club, o Bangu Athletic Club (os três últimos em 1904).
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Flamengo e Vasco da Gama, segundo Máximo (1999), já existiam desde o
fim do século. Ambos dedicavam-se ao remo: o primeiro, só criou seu
departamento de futebol em 1911; o segundo, em 1923. Em Porto Alegre, foi
fundado o Esporte Clube Rio Grande (1900); em Minas, o Sport Club Belo
Horizonte (1904); em Recife, o Club Náutico Capeberibe (1901); em Salvador, o
Vitória Foot-ball Club (1905).

A partir da década de 1920, segundo Máximo (1999), notava-se certa
integração entre as classes e origens étnicas. O Vasco da Gama, por exemplo,
poderia ser expulso da primeira divisão carioca por ousar ser campeão com um
time repleto de negros. Em São Paulo, o Corinthians, fundado em 1910, seguia
fiel às suas origens nitidamente populares, porém, em outras cidades as coisas não
eram tão simples: o Grêmio Porto-Alegrense proibia que negros vestissem a camisa
do time, mas, de qualquer forma, os brasileiros, tanto torcidas quanto jogadores,
integravam-se por meio do futebol.

Uma obra essencial para a compreensão da trajetória do futebol no Brasil
é O Negro no Futebol Brasileiro (2003) de Mario Rodrigues Filho. Wisnik (2008)
comenta que tal obra diz respeito à formação do futebol brasileiro como uma
virada racial: os negros, inicialmente excluídos dos times formados pelas elites
brancas, ganham espaço impondo-se através de suas qualidades e estilo de jogo.

Para Rodrigues (2007, p. 186), o negro foi peça fundamental para a
profissionalização e construção do estilo brasileiro de jogar futebol, o futebol-arte.
A regulamentação do profissionalismo no futebol teve o papel de resolver
parcialmente a tensão racial entre os sócios dos clubes e os jogadores, permitindo
que as diferenças fossem mais nítidas e a instalação de critérios eminentemente
técnicos na seleção de jogadores.

Na verdade, Rodrigues (2007) destaca que no Brasil, o profissionalismo
liberou os jogadores do elitismo ajudando-os a criar um estilo nacional de jogar
futebol. Entretanto, o jogador negro foi integrado ao futebol brasileiro somente
a partir da metade do século XX, em função do profissionalismo e da
popularização do futebol a partir da década de 1930.

Contudo, é importante ressaltar que o termo raça foi utilizado para explicar
a derrota da seleção brasileira na partida da final Copa do Mundo de 1950, para
a seleção do Uruguai, realizada no Brasil. Os jogadores negros da equipe (em
especial, o goleiro Barbosa) foram considerados os principais responsáveis pela
derrota. (VIEIRA, 2002).

Mas, não há como não reconhecer que um esporte praticado pelas elites,
passaria a ser uma instituição brasileira. Máximo (1999, p. 187-188) ressalta:

Muitos fatos o atestam: nenhum país ganhou tantos títulos mundiais, nenhum
outro serviu de berço a tantos craques extraclasse, nenhum esteve presente
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em todas as Copas do Mundo, nenhum é tão respeitado, admirado e temido
por seu futebol. O negócio milionário e global em que o futebol se
transformou nesta última década não seria o que é sem o Brasil. Podemos
formar uma seleção em nível mundial só com jogadores que atuam em
clubes da Itália, da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra, da França, da
Holanda. Todos valendo seu peso em ouro. Já podemos nos orgulhar
disso. Agora, mais maduros, sem os equivocados exageros que nos levaram
um dia a medir o Brasil pela qualidade de seu jogo. Já nos sabemos grandes
ou pequenos, independentemente de Pelé ou de nossos cabeças-de-bagre.
Ainda bem.

Portanto, a história do futebol brasileiro é uma história rica, emocionante
feita por grandes momentos, mas também de lutas e resistências. Embora descrita
de forma breve, é importante estar claro que se trata de um fenômeno social que
possibilita a compreensão de momentos históricos da sociedade brasileira,
principalmente na questão acerca das relações sociais entre pessoas de diferentes
raças, etnias e condições econômicas.

Victor Lopes: uma teoria da invenção drible

Foi em um programa de televisão chamado “Assunto”, no canal Globo
News, em 2010, que Victor Lopes tornou público a sua teoria sobre o drible no
futebol. Apresentada para uma banca formada por quatro profissionais de
diferentes áreas, na ocasião: o músico Toni Platão, representando o torcedor
brasileiro; Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei, ligada ao esporte em geral, mas
não totalmente integrada à realidade do futebol; o cronista esportivo Luiz Mendes,
conhecido por sua “palavra fácil”, um dos maiores ícones da crônica esportiva da
história do futebol brasileiro; o sociólogo Ronaldo Helal, especialista em
comunicação e sociologia do esporte; e, por último, o mediador do programa,
Pedro Bial.

Victor Lopes nasceu em Moçambique, mas vive no Brasil desde 1937.
Formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF) começou a
trabalhar na área audiovisual e hoje exerce a profissão de diretor, roteirista e
documentarista.

Atualmente está produzindo seu filme intitulado O Drible, e é nas pesquisas
para esse filme que apresenta descobertas que lançam luzes sobre o que vem a ser
a origem do drible no futebol.

Em 2004, durante as pesquisas para o filme, Lopes deparou-se com uma
regra, não documentada, no futebol de várzea que determinava não ser considerada
falta bater ou agredir um negro em campo, isto é, a falta só era marcada se fosse
cometida pelo jogador negro.
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A grande questão é: “teria nascido ali o drible brasileiro”? “Teria sido a
capoeira, os passos do samba ou a gingado, levado o negro a inventar o drible”?
Para Lopes, a maneira com que se muda o tempo de uma jogada, rateá-la e em
seguida acelerá-la, foi uma introdução do brasileiro, que em um primeiro momento
foi descriminada, mas acabou por ser reconhecida e firmada como o melhor
futebol do mundo.

Em outros locais do mundo, como por exemplo, no futebol inglês, um
jogador conduzia a bola e os outros corriam atrás dele ao longo do campo. Os
escoceses foram os inventores dos lançamentos, passos longos, porém no Brasil,
começava-se uma nova era, que para Lopes, nascia dos poucos jogadores negros
nos clubes.

Portanto, devido à regra nos campos de várzea onde era liberada a violência
contra o negro, surgiu à necessidade de se criar elementos, recursos físicos e naturais
para iludir o branco, a fim de desviar de seus golpes violentos.

Convém salientar que essa regra não era algo documentado, tampouco
existem dados empíricos que comprovem que o drible é uma invenção do negro
brasileiro, e é justamente nessa falta de provas que Lopes criou suas próprias
evidências.

Lopes utilizou um trabalho do famoso designer, conhecido pela criação de
cartazes e créditos iniciais de filmes Jair de Souza, que mistura cenas de sambistas
e jogadores de futebol e adaptou isso a linguagem em movimento. Analisando as
cenas, é possível perceber semelhanças que convergem entre gingadas e passos
dos maiores sambistas e jogadores brasileiros.

É claro que pela falta dos elementos históricos, o que se supõe é uma
afirmação moral: “drible foi uma invenção do negro para escapar a violência do
branco”, assim, Lopes apresenta sua teoria, longe da pretensão cientificista,
tampouco pela pretensão em esgotar o assunto.

A Experiência

A oficina contou com a presença de três acadêmicos que atuaram como
mediadores no intuito de instigar os alunos presentes a levantarem seus próprios
comentários e opiniões acerca do tema.

Esses comentários sofreram variações de acordo com as particularidades
de cada momento, por exemplo, os meninos, que normalmente tem uma relação
mais estreita com o futebol, fizeram comentários a respeito do time pelo que
torciam, piadas sobre adversários, previsões sobre o campeonato e lances que
seus familiares sempre contam. As meninas, por sua vez, apresentaram maior
simpatia pelo samba e algumas afirmaram fazer parte de grupos de dança de
salão e comentaram também sobre as músicas que foram trilhas de novelas e
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filmes. Assim, abrir espaço para os alunos exporem suas ideias é o que caracteriza
a oficina e a proporciona uma dinamicidade própria.

Com o auxílio dos vídeos e músicas, tanto no formato MP3 quanto àquelas
tocadas ao som do violão, proporcionou-se uma melhor compreensão da temática
trabalhada, pois agiram como uma “exemplificação” dos diferentes tipos de sambas
e ressaltaram a harmonia entre as melodias e letras.

Outro fator positivo da utilização desses recursos foi dar a possibilidade
aos alunos de quebrarem o preconceito e se aproximarem do samba e suas
vertentes, deixando de lado a ideia de que “todo samba é igual”. Os vídeos mais
comentados tratavam do “samba de breque”, representado por Moreira da Silva,
pois o músico conta histórias satíricas e irônicas de temas populares do período, e
por ter um ritmo acelerado, exige maior atenção daqueles que ouvem. Também o
“samba de partido alto”, que reproduz letras improvisadas e descreve a realidade
do cotidiano nos subúrbios.

A oficina, como mencionada no início do texto, dividiu-se em três momentos
específicos. No primeiro momento foram trazidas reflexões sobre a cultura
brasileira ressaltando a influência direta de tradições africanas do “semba” na
música popular a partir dos anos de 1910. Em seguida, foi introduzida uma breve
história do surgimento do samba no Brasil, e nesse momento foram selecionados
os vídeos e as músicas das diferentes vertentes, solicitando aos alunos que prestassem
a atenção principalmente nos passos das danças.

No intuito de mostrar as semelhanças com os passos de samba, foram
mostrados alguns vídeos de danças típicas africanas e rodas de capoeira no Brasil,
e na sequência os seguintes vídeos: “Pelo Telefone” (primeiro samba gravado no
Brasil em 1916, da autoria de Donga), Pot-Pourri Samba Enredo das músicas
“Contos de Areia”, “Aquarela Brasileira” e “É Hoje” interpretada por Diogo
Nogueira; Samba de gafieira “Sacode Carola” de Walter Alfaiete, Samba de Partido
Alto “Pequeno Burguês” de Martinho da Vila e o pagode “Uma Prova de Amor”
de Zeca Pagodinho. Ao som do violão, foram cantadas as músicas “Jardineira”
de Orlando Silva e “Trem das Onze” de Adoniran Barbosa. Os participantes
desconheciam a autoria dessas músicas e apreciaram bastante essa identificação.

No segundo momento, foi elaborada uma breve abordagem sobre a história
do futebol brasileiro. Inicialmente foi apresentado um documentário sobre os
primeiros anos do futebol no Brasil com a chegada de Charles Miller. Este
documentário foi escolhido em função de seu enfoque acerca do preconceito
existente em relação ao negro. No entanto, percebeu-se que isso era algo
desconhecido pelos alunos, pois muitos, vindos de uma geração “mais nova”,
nunca haviam tido contato com a história do futebol.

No terceiro momento, a hora mais esperada pelos alunos, apresentou-se
alguns trechos da teoria de Victor Lopes, que devido ao curto espaço de tempo,
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optou-se pelo trecho onde o cineasta comenta sua tese sobre “a origem do drible”.
Foi interessante observar que os alunos, ao final da oficina, chegaram à conclusão
que existia uma ligação entre samba e futebol, mesmo sem uma evidência mais
elaborada, além do dado visual apresentado.

Para finalizar foram realizadas perguntas aos alunos no intuito de instigá-los
a levantar “especulações” sobre possíveis temas a serem estudados na aula de
história em vista de saber mais sobre os afro-brasileiros, quebrar preconceitos
étnicos e culturais e não tomar os acontecimentos humanos como naturais, mas
como historicamente criados. Ao fim, pela observação do conjunto dos
participantes, pode-se dizer que foi possível, a partir de um tema de interesse dos
alunos introduzir várias informações, problematizar algumas ideias e, espera-se,
subsidiar uma postura pessoal de reconhecimento e respeito às tradições afro-
brasileiras e seus agentes.
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RELATO REFLEXIVO DE UMA
LICENCIANDA AO ATUAR EM UMA

ESCOLA DE SUPERAÇÃO NA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS1

Sueme Ueno2

Patrícia de Oliveira Rosa-Silva3

Introdução

Renda-se, como eu me rendi.
Mergulhe no que você não

conhece como eu mergulhei.
Não se preocupe em entender,

viver ultrapassa qualquer
entendimento.

(Clarice Lispector, 1920-1977)

Consideramos o poema de Clarice Lispector pertinente a todas as vertentes
da vida. Ao lê-lo, sentimo-nos muito motivadas a conceber este primeiro relato
de experiência, que tem por objetivo convidar o leitor a uma reflexão sobre a
leitura que fizemos a respeito de uma prática escolar vívida e pessoal.

Atuamos em uma escola pública estadual localizada na periferia do município
de Londrina, na disciplina de Ciências, para a 5ª série do Ensino Fundamental, em
decorrência do estágio supervisionado obrigatório do curso de Ciências Biológicas
da Universidade Estadual de Londrina. Os dois bimestres em que estivemos na
escola totalizaram 132 horas de atividades de estágio, compreendendo a
caracterização escolar, a observação, o planejamento, a participação (auxílio) em
sala, a direção de classe e a elaboração do relatório de estágio. Neste relato,
apresentamos predominantemente as experiências que mais nos marcaram nas
fases de observação e direção de classe.

1 Este trabalho foi apresentado no V EREBIO/IV ICASE com o título “O estágio
supervisionado na disciplina de ciências: experiência vivenciada em uma escola de superação”
e sofreu as alterações necessárias para publicação no referido livro.
2 Graduação em Ciências Biológicas/UEL. Contato: sueme.u@gmail.com.
3 Mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática/UEL. Docente do Departamento de
Biologia Geral na disciplina de Metodologia e Prática em Ensino de Ciências e Biologia.
Contato: porsilva@uel.br.
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No decorrer de todo o estágio, sentimo-nos muito à vontade em realizar
proposições de ordem pessoal. Contamos com a flexibilidade e o apoio da
professora/orientadora, que manteve uma relação respeitosa e profissional. A
parceria estabelecida entre nós, centrada no diálogo aberto e no companheirismo
(ROSA-SILVA; LORENCINI JR, 2007), teve como função mediar os episódios
vivenciados, favorecendo a tomada de estratégias de formação inicial. Pudemos,
então, agir de forma autônoma, procurando não desprezar os aconselhamentos e
as vivências de uma profissional mais experiente.

A unidade escolar na qual atuamos participa do Programa de Superação da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) (PARANÁ, 200_),
sendo, no ano do estágio, também chamada de Escola de SuperAção, uma vez que o
planejamento de ações pedagógicas visa o comprometimento mais efetivo de
todos da escola, em prol do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, na
busca da superação dos problemas que vulnerabilizam a escola e auxiliam o seu
fracasso (PARANÁ, [200_]). Fazem parte dessa política educacional as escolas
que se encaixam em um dos seguintes critérios: aprovação no Ensino Fundamental
e/ou Ensino Médio menor que 70%; reprovação no Ensino Fundamental e/ou
Ensino Médio maior que 25%; abandono no Ensino Fundamental e/ou Ensino
Médio maior que 25%; Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/
2007) menor que 3,0; resultado da Prova Brasil - 2007 da 8ª série em Matemática
menor que 252,18 e resultado da Prova Brasil - 2007 da 8ª série em Língua
Portuguesa menor que 235,71 (PARANÁ, [200_]).

A escola está localizada em um bairro conhecido pela violência e pela
pobreza disseminadas, principalmente, pela mídia local. A maioria dos alunos
vem de famílias das classes menos favorecidas. Há estudantes marcados pelo
abandono, delegados a parentes próximos ou a instituições de abrigo. Além da
pobreza material, há aqueles que chegam marcados pela violência e maus tratos
recebidos de seus responsáveis, o que reflete em um comportamento muito
agressivo.

Construímos o cenário educacional, a seguir, relatando sobre a prática
vivenciada e tendo por base um processo que compreendeu quatro fases
interdependentes, conforme Kolb (apud ALARCÃO, 2003). Primeiramente
partimos da escola, na qual nosso saber pedagógico foi moldando-se à realidade
concreta. A segunda fase contemplou a observação reflexiva que, uma vez descrita
e discutida com referenciais pertinentes para dadas ocasiões, resultou na terceira
fase, isto é, na conceituação do senso prático de realizar o estágio. Por último, os
conceitos e reflexões resultantes serviram de bases para novas experiências de
aprendizagem.
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Os Primeiros Contatos com a Escola

Fomos à escola com a ideia de ser uma experiência fantástica lecionar em
um local onde a realidade pudesse ser tão contrastante com a experiência de vida
da estagiária, até então, típica da classe média brasileira: estudos em escolas
particulares, acesso ao lazer, à cultura, a bons atendimentos médicos e com boas
perspectivas de vida, quase que impostas, no momento do nascimento.

Na primeira fase do estágio, que corresponde à observação, fizemos uma
visita à escola onde as dependências da instituição, a diretora, a equipe de gestão e
alguns professores foram-nos apresentados. Foi possível, ainda que de maneira
rápida, caracterizar qualitativamente a estrutura física, os recursos pedagógicos
disponíveis, além de conhecer superficialmente a situação socioeconômica do
bairro.

Entrevistamos a diretora, alguns professores, as pedagogas e alguns alunos,
a fim de conhecer melhor a dinâmica das relações entre os protagonistas que
fazem a educação escolar. Os conteúdos das entrevistas com os alunos apontaram-
nos aspectos da opinião deles acerca das aulas, dos problemas em sala e das
abordagens e recursos preferidos para a sua aprendizagem. Essa etapa foi muito
importante, pois pudemos familiarizar-nos com o ambiente, com as pessoas e
com as diferentes formas de elas relacionarem-se com os outros e com as situações.

Adentramos nas salas das 5ªs séries A, B, C e D para observar o contexto
das aulas de Ciências. Deparamo-nos com alunos extremamente agitados,
agressivos um com o outro e com muita dificuldade de leitura, escrita e oralidade.
A princípio, ficamos muito apreensivas, pois não sabíamos como eles se portariam
quando lecionássemos na classe. Eles olhavam-nos com muita curiosidade e, após
alguns dias de observações, sentimo-nos menos estranhas. A classe em que
realizamos as fases de participação e regência foi a 5ª D, devido à compatibilidade
de horário entre nossos compromissos acadêmicos e as horas dedicadas para
estagiar.

Sentimos a necessidade de conhecer um pouco sobre as preferências dos
estudantes, antes de elaborar os planos de aulas. Pensamos, então, em uma atividade
na qual eles deveriam escrever-nos uma carta contando tanto sobre as atividades
escolares e culturais que mais gostavam (disciplinas, músicas, programas e livros)
quanto os seus interesses cotidianos (comidas, brincadeiras e jogos). De modo
geral, os estudantes responderam bem à atividade. Alguns enfeitaram as cartas
com adesivos e desenhos, outros chegaram a acrescentar outros assuntos, como a
lista de pessoas que gostam. Vejamos alguns trechos de cartas dos alunos da 5ª D:

Profesoura costei muito de você i agora vou farar das coisas que eu mais
gosto. Eu gosto de assistir desenhos de Tom e Jare e DVD da barbs. E de
musicas é a do Edisão e Ediçõo...” (Estudante B).
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Presada [...]
Desenho do Naruto / Nx zero / Goran / Livro de ciências / Bola
queimada
Ciências e matemática
Casa da minha avó. (Estudante D).

[...] eu gosto de vários programas mas a nova novela que estreiou na rede
globo caras e bocas e a que eu gostei muito.
Os gibis que eu mais gosto e da turma da mônica. Sabia que eu gosto da
nova musica de vitor e leo Borboletas.” (Estudante K).

Eu gosto de musica Rép
Eu gosto de cisclir jornal do Camargo
Eu gosto de beterraba, cenoura e macarrão
Eu gosto de jogar fultebol e basquete (...). (Estudante W).

Essa atividade foi enriquecedora em vários sentidos, porque, além de ter
incentivado a escrita, já que a maioria dos alunos não estava satisfatoriamente
alfabetizada para a 5ª série, ela transformou o nosso olhar sobre aqueles alunos
que, agora, tinham nomes, interesses e faces. Em contrapartida, percebemos que
eles não eram apenas um objeto de estudo naquela situação, pois também nos
vimos em situação de estudo, expressada pelos olhares que eles nos lançavam,
havendo, assim, uma aproximação respeitosa e sutil.

Com as cartas em mãos, passamos a analisá-las em seu vocabulário, na
forma como foram construídas (se foram apresentadas em tópicos, se foram
escritas objetiva ou subjetivamente), e também nos conteúdos a respeito das
preferências dos alunos. Identificamos grande interesse por gibis, desenhos, músicas
de rap, pagode, sertaneja, algumas novelas específicas, brincadeiras de rua, etc.
Então, passamos a assistir a alguns capítulos das novelas e a ouvir algumas músicas
citadas por eles, no intuito de perceber melhor o olhar de preferências que eles
lançavam ao seu redor.

Ao planejar as aulas, levamos em consideração tanto as observações sobre
a sala quanto às observações da professora/orientadora de estágio, que havia
detectado pouco interesse dos alunos pela disciplina de Ciências. Estávamos diante
de um grupo de alunos que não trazia os livros didáticos que o governo repassou
à escola, e muitos não tinham material escolar básico, como caderno, régua, lápis
e borracha. Além disso, a maioria dizia não gostar de Ciências, porque a considerava
uma disciplina chata, cheia de nomes complicados para memorizar. Segundo
Krasilchik (2004), as aulas de Ciências/Biologia contemplam a média de seis termos
novos definidos por aula. Se considerarmos que a disciplina oferece três aulas
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semanais, o número de termos novos em um mês é de 70, aproximadamente. A
reflexão sobre esses dados fez-nos pensar em uma prática educativa com a
quantidade de conteúdos necessária, para uma aprendizagem que permeasse a
qualidade.

Por estar diante de uma realidade carente, optamos por um planejamento
no qual houvesse diversidade de formas de abordagens e que apresentasse lacunas
nas quais outras formas educativas pudessem ser recriadas com espontaneidade.
Reflexões acerca do que percebíamos, como o fato de atuarmos em uma classe
heterogênea, apresentando grande quantidade de alunos com distorção idade/
série (entre 13 e 16 anos), com perfis muito diferentes de motivação, de conduta
estudantil, com dificuldades de concentração e de expressão oral e escrita, e do
que ainda precisávamos conhecer sobre eles, levaram-nos a essa escolha.

A Primeira Direção de Classe

A primeira aula que lecionamos foi conturbada, uma vez que alguns
professores haviam faltado, o dia estava chuvoso e os estudantes irritadiços. Quando
entramos na classe, demo-nos conta da “gravidade” de estar substituindo a aula
mais esperada da semana, a de Educação Física. Os estudantes ficaram revoltados
e dirigiam-nos palavras chulas.

Ao iniciar a aula, um dos estudantes começou a gritar conosco
enfurecidamente. Foi então que nos aproximamos dele e lhe explicamos, em tom
direto e tranquilo, que naquele momento seria aula de Ciências, e que não queríamos
deixá-los sem Educação Física, mas que havia acontecido um remanejamento nos
horários das disciplinas. A partir daí, ainda que a contra gosto, os alunos aceitaram-
nos.

Dando continuidade à aula, trabalhamos com a modalidade expositiva e
dialogada, usando retroprojetor com transparências sobre “Origem e formação
do Universo e da Terra”, despertando muito interesse nos estudantes, visto que
eles ainda não haviam tido contato com esse tipo de aparato tecnológico. Achamos
isso muito curioso, porque o retroprojetor é facilmente encontrado na maioria
das escolas públicas do Paraná e no cotidiano acadêmico é um aparelho muito
utilizado. Talvez, na escola pública, a limitação no uso esteja relacionada à aquisição
e confecção das transparências, pois estas têm um custo elevado.

Após a aula, refletimos sobre a reação dos alunos e buscamos compreender
o porquê de a aula de Educação Física ser tão prazerosa. Realizar atividade física
libera endorfinas que nos relaxam, extravasando, assim, a energia acumulada.
Segundo Barros Neto (1997), as endorfinas estão ligadas à gênese do prazer, do
bem-estar e, por serem liberadas durante o exercício físico, causam um “vício”
bom ao organismo quando a pessoa tem o hábito de se exercitar regularmente,
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mas quando o ritmo da atividade física é diminuído acentuadamente, as endorfinas
fazem falta como faria qualquer outra substância relacionada ao prazer. Essa pode
ser uma das razões pelas quais os alunos dizem gostar das aulas de Educação
Física.

As Práticas Vivenciadas: a gincana, o vulcão de areia, a redação, a conversa
amistosa, os exemplos, a argumentação e a situação conflituosa

Por sugestão da professora/orientadora de estágio, uma das primeiras
estratégias de avaliação foi uma gincana. Ao trabalhar a gincana, que tinha como
conteúdo “A origem e estrutura da Terra” e valia até 2,0 (dois) pontos, objetivamos
não apenas a assimilação dos conceitos ministrados nas primeiras aulas, mas também
o ato de os alunos se organizarem (a organização dos grupos seria de
responsabilidade deles), o respeito às regras pré-estabelecidas (havíamos lido as
regras na aula anterior) e a liberdade de escolha (quem não quisesse participar da
gincana, responderia a um questionário). Compartilhamos com a ideia de que na
organização dos grupos, o professor possa dispor do maior número de opções
para o colega eleger o companheiro ou companheira de equipe, bem como a
escolha do título ou do tema dentre vários de uma proposta de trabalho, entre
outras possibilidades de ação, conforme Tapia e Fita (2004).

No entanto, a organização dos grupos, que teria quatro ou cinco alunos, a
princípio, foi conturbada, tanto que a professora/orientadora interveio no calor
da ação, sugerindo que nós organizássemos os grupos. Fomos contra a sugestão
devido ao fato de contradizer um dos objetivos da gincana, que era o de respeitar
as regras pré-estabelecidas. Sentimos que usaríamos da autoridade docente para
infringi-las e a autonomia dos alunos deixaria de ser exercida. Ao adotar tal sugestão,
sentiríamos como mais uma pessoa mantenedora do status quo, no qual muitas
regras e leis são válidas apenas para quem não tem o poder de retrocedê-las. Por
questão de princípios, se adotássemos tal prática, nós os incitaríamos à
desobediência das regras negociadas, que por nós seriam invalidadas num exercício
de consciência das injustiças. Salvo esse episódio, a gincana foi afirmativa. Todos
mereceram prêmios (lápis, canetas, doces), conforme iam alcançando as notas.

Segundo a literatura, uma das grandes preocupações no processo de ensino
e aprendizagem, atualmente, é conseguir um mínimo de ordem em sala e na
escola como um todo. Tal ordem considera que a aprendizagem homogênea, por
atender uma clientela supostamente interessada pelo avanço nos estudos, está
fragilizada (GOMES; PEREIRA, 2009), pois estamos diante de uma clientela
considerada heterogênea, incerta e conflituosa (SCHÖN, 2000). Gomes (apud
GOMES; PEREIRA, 2009) recomenda à comunidade educativa que compartilhe
acordos comuns decorrentes das situações conflituosas, pactuando de um sistema
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mínimo de normas de convivência social, o que é uma missão difícil, reconhece o
autor. Foi o que tentamos fazer ao realizar a gincana.

Outra situação vivenciada e negociada com a professora/orientadora foi a
realização de atividades práticas dentro e fora da sala, como a construção de
vulcões na cancha de areia da escola, seguindo e discutindo um roteiro de aula
prática. Essa atividade propiciou uma maior interação dos estudantes com o
conteúdo vulcanismo e também permitiu que eles manipulassem objetos trazidos
pelos grupos: o copo plástico, a mistura do vinagre com o bicarbonato de sódio
e o corante vermelho, a fim de observar a reação química ocorrida na solução
para estabelecer relações com o derramamento de lavas pelos vulcões modelados
com a areia. Alguns dos alunos, que apresentavam muita dificuldade de concentração
dentro do ambiente de sala, tiveram maior atenção ao conteúdo, que foi explicado
e avaliado oralmente, de forma qualitativa. Manter a atenção dos alunos levou-os
a escutar e executar procedimentos essenciais na aprendizagem de conceitos e
“isso exige que se levem em conta as condições impostas pela natureza dos próprios
conhecimentos” (SAINT-ONGE, 2001, p. 21).

Após essa prática, foi pedida uma redação na qual, além de utilizarem os
conhecimentos sobre vulcões, os estudantes tiveram que trabalhar com a sua
criatividade, escrevendo e desenhando sobre o tema. A proposta da redação foi a
de ampliar a visão deles nas dimensões, ao mesmo tempo, científica e humana.
Concomitantemente, essa prática trabalhou a dificuldade mais basal dos alunos: a
escrita. De acordo com Oliveira e Carvalho (2005), a discussão de ideias e a
escrita de textos nas aulas de Ciências têm se fortalecido como importantes
instrumentos para a elaboração de conceitos mais coerentes. Assim sendo, ‘falar,
ouvir e procurar uma explicação sobre os fenômenos, depois escrever e desenhar,
isto é, se expressar em diversas linguagens, solidifica e sistematiza os conceitos
aprendidos.’ (CARVALHO apud OLIVEIRA; CARVALHO, 2005).

Todos os alunos escreveram de forma bem particular, relacionando os
fatos científicos com as tragédias humanas. Vejamos alguns fragmentos:

Kinico e sua mãe saíram gritando para todos sair. Em alguns minutos todos
começaram a sair sem levar nada. (Estudante G).

A população estava em choque, pois suas casas estavam queimadas. As
pessoas tentavam recolher seus pertences que não eram muitos. [...] As
autoridades tentaram parar com o fogo e a lava que já se alastrava por
todo o lado. [...]. (Estudante A).

No ultimo dia que eu ia embora eu vi um monte de pessoas estava jogando
água nas lavas que não tinham saído ainda e depois quando eu estava vindo
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de carro para Londrina eu vi algumas cidades vizinhas estava com um
monte de lavas. [...]. (Estudante L).

Os erros ortográficos ou de concordância foram corrigidos particularmente,
anexando-se, por sugestão da professora/orientadora, uma folha de caligrafia
em cada redação com as palavras a serem corrigidas. Um dos estudantes apresentou
muita dificuldade de pontuação, ortografia e concordância verbo-nominal ao
produzir o texto, como podemos mostrar no trecho, a seguir:

[...] uma pessoa perguntou para outra pessoa nossa que milagre não ter
mais terremoto daí pasou um dia um casador valou voceis tem vulcão pur
aqué da as pessoas falaram tem sim la ensima [...]. (Estudante X, antes da
correção).

Conversamos amistosamente com ele, explicando a importância de uma
boa pontuação para a compreensão do texto. Ele emocionou-se por não conseguir
escrever corretamente. Dissemos então que, ao ler a sua redação, percebemos que
era um garoto muito criativo, lembrando-lhe de outras situações em que participou
de forma ativa das aulas. Enfatizamos que a sua criatividade era algo muito especial
e rara, e que pontuação e ortografia eram algo que podemos aprender, e isso
depende da realização de exercícios. Por decisão própria, ele não participou do
recreio para, junto conosco, pontuar corretamente sua redação.

Levando em consideração a qualidade das produções realizadas e a diferença
de velocidade da turma quanto ao tempo de realização das atividades, passamos
a trazer gibis da Turma da Mônica para os que terminavam as suas atividades
mais rapidamente. Essa prática incentivou uma leitura mais prazerosa e mais
sintonizada com os interesses dos estudantes, que muitas vezes não são
contemplados devido à falta de condições financeiras para a compra desse tipo
de material.

Também passamos a desenvolver formas de tornar as aulas expositivas
mais próximas dos alunos. O uso de exemplos cotidianos mais íntimos, que
relacionassem os conceitos com situações ligadas a nós ou a eles, permitiu-nos um
enfoque mais prático. Usamos essa estratégia para manter a disciplina da classe,
citando, como exemplos nas situações, os estudantes mais agitados, para inseri-los
no contexto da aula, valorizando-os como agentes ativos daquele momento.
Tratamos de mencionar o nome do aluno ou a experiência dele para a aprendizagem
ganhar sentido real, conforme sugestão de Saint-Onge (2001).

Ao desenhar um estudante no quadro, representando um personagem, ou
citá-lo durante a explicação, favorecia tanto a concentração do estudante em questão,
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quanto dos demais, que achavam a situação engraçada. Para exemplificar a
estratégia, citaremos duas situações. Na primeira, fizemos um desenho do estudante
D no quadro, que gostava de chamar a atenção dos colegas fazendo “graças”,
referenciando-o aos demais, assim: “olha o D na crosta terrestre! (risos, em um
clima descontraído, da classe e dele também)”. Em outro momento, usamos o
estudante Y com extrema dificuldade de concentração, na aula de fósseis, dizendo
que se todos os Ys fossem uma única espécie e desaparecessem da Terra, eles
estariam extintos (mais risos).

É válido esclarecer que apesar de a estratégia usada manter a atenção dos
alunos para um conteúdo pré-determinado, nem a abordagem anterior, nem
qualquer abordagem a que venhamos citar com esse objetivo, teve como alvo
uma sala estática e quieta. O real propósito era despertar e manter a atenção dos
estudantes (SAINT-ONGE, 2001), de modo com que pudéssemos percebê-los
nas suas dúvidas e interesses de expressão e, em contrapartida, eles pudessem dar-
se a oportunidade de serem afetados positivamente por nós.

Percebemos também que a classe, de modo geral, respondia bem às aulas
quando trazíamos materiais concretos que ilustrassem o assunto e servissem de
apoio para a sua aprendizagem. Conscientes das dificuldades de concentração e
cognição, nós procurávamos levar diferentes recursos didáticos que eles pudessem
tatear, diferenciar as tonalidades das cores, tamanhos, sentir os cheiros, as texturas,
concatenando o aspecto material e visível com aspectos mais abstratos da disciplina
de Ciências, uma vez que os objetivos cognitivos eram também observar, descrever
e diferenciar conceitos. Utilizamos amostras de rochas, solos, moldes de fósseis,
realizando, assim, mais duas aulas práticas.

Quando nos viam com materiais diferentes, os estudantes logo vinham nos
perguntar sobre eles. Ao observar essas questões, a aula abria-se a novas formas e
porquês, pois, apesar de chegarmos à sala com uma ideia geral de como iríamos
abordar o assunto, a aula corria de maneira mais flexível, adaptando-se, dentro do
possível, ao ritmo e à curiosidade deles. De acordo com Krasilchik (2004), uma
parcela significativa dos conceitos a serem aprendidos em Ciências é enriquecida
por meio de procedimentos que envolvem a construção de modelos e a observação
de fenômenos. A aprendizagem é facilitada quando os estudantes manipulam
objetos, vendo-os atentamente; observando alguém fazer algo ou seguindo seu
raciocínio, discutindo, questionando, resolvendo problemas (SAINT-ONGE, 2001).

Outra estratégia de ensino, adotada por iniciativa própria, foi a de incitar
debates independentemente do tema.  Um estudante era colocado como advogado
de defesa e outro de acusação a respeito de um tema ou questão-problema. Nessa
prática, procurávamos resgatar a argumentação na aula, que anda fragilizada na
educação formal. “Os estudos têm demonstrado que, tradicionalmente, o ensino
de ciências tem dado pouca atenção para a argumentação e que poucos professores
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dão a oportunidade para os seus alunos argumentarem em sala de aula.”
(NEWTON; DRIVER; OSBORNE apud SANTOS; MORTIMER; SCOTT,
2001, p. 150).

Consideramos a importância da argumentação não só no âmbito científico
e escolar, mas também como um recurso de ordem social, que permeia as relações
humanas. Ao argumentar, estamos num constante exercício reflexivo de contra-
argumentação, estabelecendo um contato maior com nós mesmos e com o mundo.

Ajudar o aluno a melhorar a sua argumentação possibilita desenvolver o
espírito de análise na escolha com mais confiança entre as diferentes
alternativas, a partir das várias fontes de informações e dos vários modelos
explicativos para o processo envolvido. (SANTOS; MORTIMER; Scott,
2001, p. 141).

Sobre situações conflituosas, um episódio marcante foi o preconceito
externado por alguns alunos da classe e a saída de um dos estudantes da sala. Isso
ocorreu num dia complicado, em que a voz faltava- nos e os alunos agitaram-se
ao ver uma fotografia que foi colocada na TV multimídia. A aula, que seria sobre
o solo e sua importância, tinha como introdução fotografias que o ilustrassem. Os
estudantes não conheciam o tema, assim teriam que observar o ponto em comum
das fotografias e deduzir que trataríamos sobre o solo.

Em um determinado momento, apareceu um animal alimentando-se, no
caso, um veado do Pantanal. Alguns meninos agitaram-se e passaram a chamá-lo
pelo nome de um estudante da classe. Tentamos ignorar os primeiros comentários,
mas como foram insistentes, explicamos que não permitiríamos comentários
desrespeitosos em classe. Falamos várias vezes sobre respeito, até que um estudante
interrompeu a nossa fala para fazer novas piadas sobre a fotografia e desacatar a
nossa autoridade. Nesse momento pedimos para que ele se retirasse de sala.

Ao invés de alívio ou sensação de poder, fomos tomadas por um grande
sentimento de impotência. Sentimo-nos impotentes por não conseguir atingi-los,
por não conseguir contornar a situação sem recorrer a um recurso tão incerto, tão
sem propósito definido, que é o de retirar o problema do campo de percepção
visual. Foi uma atitude de defesa e de imposição de um limite como sinônimo de
segurança e respeito aos outros alunos presentes, porém a exclusão de um aluno
que foi direcionado à equipe-gestão. Vivenciamos uma situação imprevisível de
violência, para a qual Gomes e Pereira (2009) consideram ser difícil um preparo
prévio, ainda que ensaiássemos situações semelhantes e fictícias na formação inicial
dentro da academia.

Ao término da aula, dividimos com os alunos da classe a frustração de não
termos contado com o apoio e a compreensão deles, que havíamos pedido
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anteriormente por estarmos com dificuldades na voz. Alguns dos estudantes, que
haviam feito as piadas preconceituosas sobre a fotografia do animal e contra um
dos colegas de classe, começaram a imitar a nossa voz com tom de choro e
bastante ironia. Isso nos entristeceu muito.

Morales (2004) vem explicar-nos que os preconceitos emergem da cultura
local, ambiental, onde são aprendidos em grande velocidade, através de
experiências isoladas que se multiplicam e são compartilhadas por pequenos e
grandes grupos. Nas palavras do autor:

Têm um componente emocional (sentimento negativo em relação ao outro)
justificado por crenças no modo como os outros são. [...]. O preconceito é
de uma importância muito atual e o será ainda no futuro, pois a convivência
entre culturas diferentes vem sendo mais a norma que a exceção em muitos
lugares. (MORALES, 2004, p. 71-72).

Naquele dia, saímos receosas da sala e uma música de rap militante veio a
nossa cabeça. Ao conversar com a professora/orientadora do estágio e outras
pessoas, passamos a refletir sobre o ocorrido, avaliamos melhor a situação e
consideramos que poderia ter sido uma “atitude de rebeldia” da adolescência,
entretanto, precisaria ser refletida por todos os alunos da classe. Transcrevemos
abaixo alguns trechos da música que, apesar de uma linguagem muitas vezes distante
de nós, que nos soa estranha e imprópria, abre possibilidade a várias reflexões
sobre a realidade dos estudantes com os quais trabalhamos.

[...] O imortal é o pivete nascido no beco, de tanto chorar não consegue
sorrir, de tanto sofrer já não sente mais medo. [...] Suas palavras já não o
comovem [...] Desconheço as leis e regras e meu pai viciado [...]. Apanhava
três vezes ao dia, hoje meu coração é de pedra. Meu sentimento é só de
vingança, só que ainda sou uma criança [...] Sou imortal, virei imortal [...] O
sistema fabrica imortais, o circo não se desfaz, morre um nasce três no
lugar [...] Vocês criaram o BOPE, o Robocop pra me matar. Mas aí eu não
temo a morte, eu não posso morrer, imortais seremos milhões enquanto o
capitalismo viver, serei imortal [...] Tá encurralado, faz passeata, pede mais
repressão da polícia, incrimina cantor de rap, bate palma pro Tropa de Elite
[...] Pra você que enriqueceu desviando dinheiro do SUS [...]. (GÍRIA
VERMELHA, 2008).

É bastante contraditório que, na ânsia de aprender a ensinar conteúdos
escolares, esqueçamos dos alunos como seres humanos desrespeitados e pouco
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lembrados pelo governo, sociedade e mídia, a quem nos dirigimos. Sem perceber,
sem nos vigiar, acabamos, nós, como sociedade, por transformar meninos de
carne, osso e espírito, ainda livres, em bonecos de ventríloquo. Seja por vê-los
como meros alunos, ou por sermos, nós, já muito enquadrados, enrijecidos pelo
nosso histórico escolar, marcados por uma passagem impessoal de um
conhecimento dito objetivo e descomprometido com o outro, somos condizentes
com a realidade imposta a eles.

Quanto aos últimos dias do estágio, fomos tomadas por certo grau de
ansiedade, afinal, seria como voltar de um mergulho profundo, transformador. O
que dizer àqueles jovens, cujas faces e gestos nos acompanharam durante cinco
meses? Como agradecê-los por dividir aquele espaço escolar tão cheio de limites,
mas encoberto por frestas que o torna possível? Apesar dos longos discursos
produzidos e reproduzidos mentalmente, concluímos que bastava um singelo
“muito obrigada pelos momentos vividos” e algumas guloseimas a oferecer.

Algumas Considerações sobre as Reflexões de Estágio

Uma das principais lições aprendidas foi o exercício de relatar vivências
que se alternaram entre graus positivos e negativos, ou seja, ora consideradas bem
sucedidas quando conseguíamos finalizar a tarefa didática do dia com sucesso,
ora tidas como mal sucedidas quando deixávamos a escola com a sensação da
frustração. Tínhamos que refletir profundamente sobre os episódios conflituosos,
imprevisíveis e incertos que “brotavam” na aula e jamais podíamos desistir diante
das dificuldades, porque mereciam atenção e solução no próprio estágio
supervisionado.

Nesse processo de formação inicial, a nossa visão, prática e discurso
mudaram diversas vezes, mas também se delinearam e se afirmaram. Acreditamos
hoje, com aquela convicção profunda, mas passível de metamorfoses, que a forma
de nos relacionar no contexto educacional se dá muito mais de forma intuitiva,
experiencial, do que racional, principalmente, diante de relações interpessoais
conflituosas, sobre as quais temos que aprender a nos defender e a defender o
outro, a fim de buscar o equilíbrio da situação vivenciada.

Por fim, queremos destacar, entre outras reflexões, que para atingir corações
tão errantes, como são os de muitos jovens, seja necessário um professor aberto
e disposto a “fugir” com eles, por meio de histórias contadas (viagens imaginárias),
que retratem os locais inóspitos bem conhecidos deles, para compreendê-los e
conquistá-los, com a finalidade de trazê-los de volta aos conteúdos escolares e
com seus conflitos interpessoais repensados, amenizados.
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PERCEPÇÕES PRÉVIAS
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Introdução

Exercendo a docência há algum tempo na disciplina de Metodologia e
Prática de Ensino de Ciências e Biologia e atuando diretamente na formação
inicial de acadêmicos do 3º e 4º anos do curso de Ciências Biológicas, observamos
ao longo desse caminhar alguns estudantes extremamente preocupados e inseguros
quanto à perspectiva de atuação em sala de aula, como estagiários, num
cumprimento ao estágio obrigatório que a opção da Licenciatura em Ciências
Biológicas exige. Este quadro de preocupações quanto à atuação profissional, de
‘se encontrar’ como docente, ou não, de perceber a importância do professor
formador, do sentido que a docência suscita, nos levou a estudos que culminaram
com este trabalho.

Quanto ao estágio obrigatório, consiste num total de 400 horas, sendo que,
destas horas, metade será cumprida no terceiro ano, com atuação no ensino
fundamental e o restante das horas, no quarto ano, desempenhado no ensino
médio. Deste total de horas, 40 serão de efetiva prática docente em cada ciclo.

Esta experiência na docência acontece em escolas públicas cujos professores
aceitam a presença dos estagiários. Estes professores também participam da
formação inicial dos acadêmicos, uma vez que, antes destes iniciarem a atuação
em sala de aula, são orientados não só quanto aos conteúdos, mas principalmente
quanto ao cotidiano escolar.

O estágio supervisionado é uma prática básica e necessária no que diz respeito
à formação de professores. Essa experiência pode se configurar como um lugar



353

de reflexão onde poderão ser tecidos “os fundamentos e as bases identitárias da
profissão docente” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 62).

Quanto às preocupações e inseguranças observadas nos acadêmicos, em
Arruda e Baccon (2007, p. 2) encontramos que a resposta de cada estagiário
frequentemente é específica, é peculiar, levando à compreensão de que existem
formas particulares quanto à subjetividade de cada um e quanto às suas
considerações “sobre o que é ser um professor e se ele realmente deseja para si a
vivência profissional futura em contextos e instituições como essas”.

Além de muitos estudos e pesquisas que a tabela 1, de autoria de Arruda,
Lima e Passos (2011) suscita, uma das consequências que surgiu a partir da análise
dos verbos encontrados nas falas do sujeito em formação e a posterior classificação
nos setores da matriz 3x3, foi que o professor reflete sobre o seu ensino, sobre
sua profissão, mas não apenas isso, pois o ser professor também expressa um
sentimento e um pertencimento a tudo que permeia o ensino e a aprendizagem.

Desta maneira, além de considerarmos o professor reflexivo de Schön,
deveremos ampliar estas considerações e incluir nelas outras dimensões, como a
vida do professor, dos seus desejos, sua subjetividade (consigo mesmo) e seu
pertencimento (seu lado social – relação com os outros), como fatores limitantes
da ideia do professor reflexivo. Portanto, esta pesquisa tem a intenção de mostrar
as percepções prévias de um acadêmico do curso de Ciências biológicas, nos
momentos iniciais da disciplina de Metodologia e Prática de Ensino, anteriores à
prática da docência no ensino fundamental em escolas públicas do estado do
Paraná, tendo principalmente como base para este estudo as pesquisas inéditas de
Arruda, Lima e Passos (2011): “Um novo instrumento para a análise da ação do
professor em sala de aula”.

A Formação Inicial

Entendemos que houve grande avanço quanto à abertura das escolas –
Educação para todos – que possibilitou a todos os cidadãos brasileiros ter acesso
à educação, elevando o número de alunos nas escolas com a obrigatoriedade do
ensino fundamental, que deve atender a alunos de 6 a 15 anos.

Pela nossa vivência neste processo de abertura da escola e nas
obrigatoriedades impostas aos alunos, não garantiram e nem garantem o avanço
da qualidade da educação, visto que esta tão sonhada melhoria na qualidade do
ensino vai além de imposições, de inclusões, das cobranças, das responsabilidades
de cada um no contexto escolar. Vai além de uma grade escolar ou de um acúmulo
de disciplinas, que têm a sua importância, mas que não atendem às exigências do
mundo contemporâneo.
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Investigações atuais nos dão conta de que os educadores não estão sendo
preparados suficientemente nas instituições de ensino superior que cursaram para
encarar as dificuldades em que se deparam no cotidiano da sala de aula. O que se
observa é que as disciplinas que compõem os currículos dos cursos de licenciatura
estão, de um modo geral, sendo trabalhadas de uma maneira que se ignora a
prática e a realidade das escolas, uma visão burocrática, acrítica, que remete ao
modelo de racionalidade técnica. “É preciso que os cursos de formação de
professores se organizem de forma a possibilitar aos docentes, antes de tudo,
superar o modelo da racionalidade técnica para lhes assegurar a base reflexiva na
sua formação e atuação profissional” (GHEDIN; LEITE; ALMEIDA, 2008, p.
23-24).

Pensar a prática é pensar o cotidiano, lugar onde as coisas acontecem por
necessidade diária de responder ao desafio de ser. Não há uma ciência do
futuro, há uma ciência do passado que se ocupa daquilo que fizemos de
nós próprios ao longo de cada tempo e em cada cultura. Isso que somos é
radicalmente marcado pelo modo como nos construímos ao longo de
cada tempo. (GHEDIN; LEITE; ALMEIDA, 2008, p. 13).

Refletir sobre a prática docente é rever o papel do educador na sociedade
contemporânea, é tomar o caráter da abrangência dos movimentos, dos
acontecimentos divergentes, que acontecem no exercício desse ofício. Pensar no
papel do professor nos leva a reflexões que, de acordo com Kenski (2001, p. 95),
“pessimistas, uns falam na não continuidade da profissão no futuro próximo, [...].
Mais pessimistas ainda, outros nos dizem sobre as dificuldades de se manter o
lado artesanal da função: a aula planejada dia após dia, transformada a todo instante
em meio às circunstâncias de cada classe”.

E diante de tantas reflexões, é essencial analisar a formação docente inicial
sob vários aspectos, pois o que temos visto são mudanças das mais diversas ordens,
tanto na sociedade em que vivemos, quanto na educação e também no próprio
contexto da escola. São muitos os estudos e pesquisas que remetem suas atenções
e preocupações tanto à formação inicial quanto à continuada dos educadores, que
tendem a dar ênfase à reflexão da prática do ensino, compreendendo que é no
contexto escolar onde a prática se constitui e onde a produção dos saberes docentes
se configura a partir desta mesma prática.

Levantam-se questões sobre o professor reflexivo (SCHÖN, 1983), sobre
o ser professor, que pelas nossas experiências, estas reflexões do cotidiano, enfim,
do que acontece de fato no momento em que o professor está exercendo a
docência, ações da prática do ‘ser professor’, são caracterizadas por receios,
inseguranças, dúvidas, improbabilidades, surpresas, que fogem muitas vezes do
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controle do educador, e que nos levam a compreender que por mais saberes que
ele possa ter, não consegue dar conta de determinadas situações que lhes são
impostas no dia a dia do contexto escolar, situações estas que extrapolam seus
saberes acadêmicos, que vão além das teorias educacionais. O conflito com o que
acontece no cotidiano escolar se dá normalmente quando o acadêmico se vê
frente a frente com dificuldades de domínio de sala de aula, nos embates da
gestão da aprendizagem, do ensino e da disciplina dos alunos.

Um Novo Instrumento para a Análise da Ação do Professor em Sala de
Aula

No trabalho de Arruda, Lima e Passos (2011), que abarcam estudos de
pesquisadores como Charlot, Chevallard, Tardif, Gauthier e outros, encontramos
discussões de como o sistema de relações com o saber pode ser compreendido
em uma sala de aula, e partindo da representação do sistema didático de Chevallard
e das relações de saber de Charlot, definidas anteriormente como relações
epistêmicas, pessoais e sociais com o saber, elaboraram uma tabela que
denominaram de Matriz 3x3 e que apresentamos a seguir:
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Tabela 1 – Um novo instrumento para a análise da ação docente em sala de aula

Esta Matriz 3x3, de acordo com os autores,

... se E é o grupo de estudantes e S é o saber a ser ensinado (definido pelo
programa e pelo currículo, ou seja, o conteúdo propriamente dito), podemos
pensar as tarefas principais do professor (P) na sala de aula (os condicionantes)
como sendo de três tipos. (ARRUDA, LIMA; PASSOS, 2011, p. 147).

E Arruda, Lima e Passos (2011, p. 147), explicitam que:

1. Gestão do segmento P-S: diz respeito à gestão das relações do professor
com o conteúdo;

Novas 
tarefas do 
professor 

 
 
Relações 
de saber 

1 
Gestão do 

segmento P-S 
(conteúdo) 

2 
Gestão do 

segmento P-E 
(ensino) 

3 
Gestão do 

segmento E-S 
(aprendizagem) 

A 
Epistêmica 

Setor 1A 
Diz respeito ao 

conteúdo 
enquanto objeto a 
ser compreendido 

pelo professor. 

Setor 2A 
Diz respeito ao 

ensino enquanto 
atividade a ser 
compreendida 
pelo professor. 

Setor 3A 
Diz respeito à 
aprendizagem 

enquanto 
atividade a ser 
compreendida 
pelo professor. 

B 
Pessoal 

Setor 1B 
Diz respeito ao 

conteúdo 
enquanto objeto 

pessoal. 

Setor 2B 
Diz respeito ao 

ensino enquanto 
atividade pessoal. 

Setor 3B 
Diz respeito à 
aprendizagem 

enquanto 
atividade pessoal. 

C 
Social 

Setor 1C 
Diz respeito ao 

conteúdo 
enquanto objeto 

social. 

Setor 2C 
Diz respeito ao 

ensino enquanto 
atividade social. 

Setor 3C 
Diz respeito à 
aprendizagem 

enquanto 
atividade social. 
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2. Gestão do segmento P-E: diz respeito à gestão das relações do professor
com o ensino;

3. Gestão do segmento E-S: diz respeito à gestão das relações do professor
com a aprendizagem.

Ainda os autores Arruda, Lima e Passos (2011, p. 147), explicam que:

[...] essa nova abordagem para os condicionantes tem as seguintes vantagens
sobre o esquema da dupla função do professor de Gauthier e Tardif: não
se trata de gerir objetos (o saber e a classe), mas sim de gerir relações
(epistêmicas, pessoais e sociais); além disso, a tarefa do professor de gerir a
si mesmo como profissional em desenvolvimento fica incluída nos
condicionantes.

No artigo, Arruda, Lima e Passos (2001, p. 148) especificam com mais
detalhes a Tabela 1:

 Setor 1A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com o
conteúdo; às maneiras como dele se apropria e a busca por compreendê-
lo cada vez mais; à relação com os objetos e os locais onde o conteúdo
pode ser encontrado, como livros, revistas, vídeos, internet, biblioteca,
universidades etc.;

 Setor 1B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com o conteúdo;
ao sentido que o conteúdo adquire para ele e o quanto determina sua
identidade profissional; a quanto o professor gosta e se envolve com a
matéria que ensina; a como ele avalia sua própria compreensão da mesma
etc.;

 Setor 1C. Diz respeito: aos conteúdos escolares, enquanto objeto de
trocas sociais em uma comunidade específica; a quanto o professor
partilha de uma comunidade de educadores e dos eventos que esta
realiza; à sua relação com as pessoas que detêm o conhecimento; às suas
identificações e ideais; à sua busca por aperfeiçoamento por meio do
convívio com outros professores, participação em cursos etc.;

 Setor 2A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com o ensino;
à sua busca por compreendê-lo melhor e às suas reflexões sobre a
atividade docente e sobre a formação do professor; à sua percepção e
reflexões sobre o seu próprio desenvolvimento como professor; às
maneiras como realiza, avalia e procura melhorar o ensino que pratica; à
sua relação com os materiais instrucionais, experimentos, instrumentos;
às maneiras como realiza o planejamento dos objetivos, conteúdos,
atividades, avaliação, recursos materiais etc.;
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 Setor 2B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com o ensino; a
como se autoavalia como professor e como trabalha suas inseguranças;
ao sentido pessoal que atribui ao ato de ensinar e o quanto isso influi em
sua identidade profissional; ao quanto ele gosta de ensinar; ao seu estilo
como professor e ao modo pessoal de se relacionar e aplicar as regras
e normas de conduta; às responsabilidades, valores que se imputa
enquanto educador etc.;

 Setor 2C. Diz respeito: ao ensino enquanto atividade social e interativa;
às dificuldades e inseguranças pessoais produzidas em decorrência da
interação com os outros (alunos, pais, professores, administradores etc.);
às habilidades do professor para negociar com os alunos valores e
comportamentos para que consiga ensinar e gerenciar o funcionamento
da sala de aula; aos esforços que ele faz para conseguir apoio dos demais
agentes sociais, cujas opiniões e avaliações afetam sua segurança, posição
e sua autoridade enquanto professor etc.;

 Setor 3A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com a
aprendizagem; à sua busca por compreender as maneiras como os alunos
a realizam; à sua percepção e reflexão sobre as relações dos alunos com
os conteúdos, às ideias prévias dos alunos e suas dificuldades de
aprendizagem etc.;

 Setor 3B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com a aprendizagem
de seus alunos; ao sentido que esta adquire e o quanto determina sua
identidade profissional; às preocupações do professor com o
envolvimento, motivação e interesse dos alunos e com a qualidade das
interações na sala de aula; à sua capacidade pessoal de interferir e gerenciar
a relação dos alunos com o conteúdo etc.;

 Setor 3C. Diz respeito: à aprendizagem enquanto atividade social e
interativa; à manutenção de um ambiente propício às interações e à
aprendizagem dos alunos; ao gerenciamento dos trabalhos e demais
atividades em grupos etc..

De acordo com Arruda, Lima e Passos (2011, p. 147), a tabela 1 busca
apontar “o problema da gestão do ensino e da aprendizagem em sala de aula”, de
modo mais abrangente, o que pressupõe que o professor tem de administrar
“suas relações com o conteúdo (segmento P-S), com o ensino que pratica (segmento
P-E) e com a aprendizagem de seus alunos (segmento E-S), levando em
consideração que cada uma dessas gestões possui três dimensões: a epistêmica, a
pessoal e a social”.
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Metodologia e Coleta de Dados

Esta pesquisa é uma investigação qualitativa embasada nos estudos de Bogdan
e Biklen, (1994, p. 47-51), que consideram que esta investigação pode ser feita por
meio de anotações em bloco ou por equipamentos de áudio e vídeo. Utilizamos
filmagens para a gravação das falas, que foram posteriormente transcritas de maneira
fiel.

Para um processo mais detalhado do estudo das respostas que obtivemos,
recorremos à análise textual e, consequentemente, à análise de conteúdo e de
discurso, com a finalidade de considerar atentamente os dados. Para tanto, valemo-
nos dos estudos de Moraes (2003), que explicita que as pesquisas qualitativas têm
se valido das análises de textos produzidos ou que se formaram ao longo das
observações minuciosas de cada resposta obtida, e, dessa maneira, lançamos mão
da desmontagem dos textos, que também pode ser nominado de processo de
unitarização, fracionando-os com o propósito de chegar a unidades menores e
posteriormente estabelecendo relações entre estas unidades, categorizando-as para
que fossem compreendidas a partir de uma leitura e do agrupamento dessas nas
chamadas categorias.

As filmagens e entrevistas foram permitidas por meio de documento legal
de consentimento prévio assinado pelo acadêmico participante.

Sujeito da Pesquisa

Esta pesquisa é um pequeno recorte de uma tese que ainda está em
construção, onde participaram 15 acadêmicos do curso de Ciências Biológicas –
modalidade licenciatura e bacharelado – de uma universidade pública do Estado
do Paraná, no ano de 2009, em quatro momentos. No entanto, para o presente
trabalho utilizaremos as falas de apenas um acadêmico, regularmente matriculado,
escolhido pela diversidade de suas respostas do primeiro momento da pesquisa.

Para maior compreensão do leitor, este primeiro momento aconteceu
quando o aluno ingressou no terceiro ano do curso e, se optou pela licenciatura,
forçosamente matriculou-se na disciplina de Metodologia e Prática de Ensino de
Ciências e Biologia, devendo, então, somente após a aplicação do microensino,
que consiste numa aula ministrada por ele para os colegas de classe e feita as
devidas considerações e correções desta prática, é que poderá ir em busca de uma
escola para iniciar os encaminhamentos necessários para a realização do estágio
obrigatório em instituições públicas estaduais.

Sendo assim, esta coleta de dados aconteceu no momento inicial da
disciplina, antes do acadêmico ir para o estágio obrigatório, onde ele fala sobre as
suas percepções prévias anteriores à prática da docência.
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As perguntas foram:
1) Quando você optou pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

sabia que teria que fazer no 3º ano o estágio obrigatório no ensino
fundamental?

2) Você quer ser professor?
3) Como você se sente ante a ideia de ter que fazer o estágio?
Baseando-nos na tabela 1 denominada de matriz 3x3 de Arruda, Lima e

Passos (2011), norteamos nossa pesquisa, lançando mão de alguns verbos, de
algumas considerações que mais foram se manifestando ao longo das desmontagens
das respostas e que encaixavam em cada setor. Para que fique claro nesta pesquisa,
a classificação das falas nos setores da matriz é norteada pelos verbos encontrados
nas respostas.

Linha 
Saber 

[conteúdo] 
Professor 
[ensino] 

Estudante 
[aprendizagem] 

Epistêmica 
[conhecimento] 

 Eu penso, eu acho, 
eu sei, eu conheço, 
eu tenho 
curiosidade [sobre 
o ensino]. Tem a 
ver com uma 
reflexão sobre a 
aula, sobre o 
ensino, sobre a 
profissão, sobre a 
escola, sobre o 
curso. 

Ele [aluno] pensa, 
acha, sabe, conhece 
[sobre a aprendizagem] 
É uma reflexão sobre 
o aluno, sobre sua 
aprendizagem, sobre 
seu conhecimento. 
 

Pessoal 
[sentimento, 
emoção, ação – 
eu, o aluno] – 
usa o singular 

 Eu gosto, eu sinto, 
eu quero, eu 
espero, eu tenho 
medo,  

Ele gosta, sente, quer, 
espera. Fala sobre a 
ação, o sentimento, a 
vontade, o desejo do 
outro no que diz 
respeito à 
aprendizagem. 

Social 
[instituição, 
família, grupo, 
turma, classe] – 
usa o plural 

 Eu pertenço, Os alunos são, os 
alunos fazem. 
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As respostas do aluno neste primeiro momento foram as que seguem abaixo
e os números apresentados, são referentes à consequência da desmontagem do
texto com ênfase nos verbos encontrados.

Sujeito AC
Eu não quero ser professor. (1) Eu não entrei aqui querendo ser professor.
(2) Na verdade o que eu vejo, é que é uma profissão que posso seguir
depois que tirar o meu diploma. (3) Porque não sei se terei emprego assim
que sair. (4) Acho que não terei nenhum. (5) Ser professor é o jeito mais
fácil de se conseguir um pouco de dinheiro logo que você se forma. (6)
Mas eu não quero ser professor. Quero fazer outra coisa. (7) Fazer um
mestrado, isto sim seria minha opção. (8) Quanto à ideia do estágio, estou
amedrontado. (9) Não sei como vai ser na hora. (10) Tenho dificuldades de
falar em público. (11) Como vou lidar com os alunos? (12) Será que vão
focar em mim? (13) Tenho medo disto. (14) Vai ser um desafio para mim.
(15) Desde o início eu escolhi fazer o curso, (16) aqui porque sabia que tinha
a licenciatura e bacharelado. (17) Mas vim mais por causa do bacharelado.
(18) Não é minha intenção ser professor. (19) Ante ao estágio, me sinto
bastante inseguro. (20) Ter que lidar com outras pessoas. (21) Tem que ter
bastante conhecimento. (22) No começo acho que é bastante difícil esta
interação com outras pessoas. (23) Hoje a escola está bastante mudada. (24)
Parece que antes os alunos tinham mais conhecimento, (25) mais respeito,
respeito aos pais, aos professores. (26) Os pais, atualmente, estão educando
os filhos com uma liberdade maior, (27) aí os filhos vão para a escola
achando que podem ter liberdade com os professores. (28) Desrespeitam,
atrapalham a educação. (29)
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N. UNIDADE DE 
SENTIDO SETOR COMENTÁRIO 

1 Eu não quero ser 
professor. 

2B Expressa um sentimento 

2 Eu não entrei aqui 
querendo ser professor. 

2A Expressa um saber sobre ser 
professor, sobre o que queria 

3 Na verdade o que eu vejo 
é que é uma profissão que 
posso seguir depois que 
tirar o meu diploma. 

2A Expressa um saber sobre a 
profissão 

4 Porque [eu] não sei se terei 
emprego assim que sair. 

2A Reflexão sobre emprego 

5 [eu] Acho que não terei 
nenhum. 

2A Reflexão sobre o emprego 

6 [eu acho que] Ser 
professor é o jeito mais 
fácil de se conseguir um 
pouco de dinheiro logo 
que você se forma. 

2A Reflexão sobre a profissão 

7 [eu] Quero fazer outra 
coisa 

2B Expressa um sentimento 

8 [eu quero] Fazer um 
mestrado, isto sim seria 
minha opção. 

2B Expressa um sentimento 

9 Quanto à ideia do estágio, 
[eu] estou amedrontado. 

2B Expressa um sentimento 

10 [eu] Não sei como vai ser 
na hora. 

2A Reflexão sobre gestão 

11 [eu sei que] Tenho 
dificuldades de falar em 
público. 

2A Expressa uma reflexão sobre 
si mesmo 

12 Como [eu] vou lidar com 
os alunos? 

2A Reflexão sobre a gestão da 
classe 

13 Será que [eles] vão focar 
em mim? 

3C Expressa uma preocupação 
sobre o comportamento dos 
alunos 

14 [eu] Tenho medo disto. 2B Expressa um sentimento 
15 [eu acho que] Vai ser um 

desafio para mim. 
2A Reflexão sobre a gestão da 

classe 
16 Desde o início eu escolhi 

fazer o curso aqui. 
2B Expressa uma escolha sobre o 

curso 
17 [  ]porque [eu] sabia que 2A Expressa um saber sobre o 

Fragmentação das frases do sujeito
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Total de frases independentes [com sentidos diferentes] = 29

17 [  ]porque [eu] sabia que 
tinha a licenciatura e 
bacharelado. 

2A Expressa um saber sobre o 
curso 
 

18 Mas [eu] vim mais por causa 
do bacharelado. 

2A Expressa uma reflexão sobre 
sua ação 

19 Não é minha intenção ser 
professor. 

2B Expressa uma vontade, uma 
intenção 

20 Ante ao estágio, [eu] me 
sinto bastante inseguro. 

2B Expressa um sentimento sobre 
o estágio 

21 [um professor tem de] lidar 
com outras pessoas. 

2A Reflexão sobre o ensino como 
atividade relacional 

22 [por isso, o professor] Tem 
que ter bastante 
conhecimento. 

2A Reflexão sobre os saberes 
necessários ao ensino 

23 No começo [eu] acho que é 
bastante difícil esta interação 
com outras pessoas. 

2A Reflexão sobre gestão da classe 

24 [eu acho que] Hoje a escola 
está bastante mudada. 

2A Reflexão sobre a escola 

25 [eu acho que] Parece que 
antes os alunos tinham mais 
conhecimento. 

3A Expressa uma reflexão sobre o 
conhecimento dos alunos 

26 [os alunos tinham] mais 
respeito, respeito aos pais, 
aos professores. 

3C Reflexão sobre o outro, 
atividade social. 

27 [eles estão] Os pais, 
atualmente, estão 
educando os filhos com 
uma liberdade maior. 

2C Os pais são educadores e estão 
dando muita liberdade. 

28 Aí [os outros] os filhos vão 
para a escola achando que 
podem ter liberdade com os 
professores. 

3C Diz respeito ao 
comportamento dos alunos 
[têm ou não respeito, têm ou 
não liberdade com os 
professores] 

29 [eles] Desrespeitam, 
atrapalham a educação 

3C Diz respeito ao 
comportamento dos alunos em 
relação aos outros 
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Enquadramento na matriz 3x3

Tabela 1 – Caracterização das falas do Sujeito AC

Análises

A partir das falas do sujeito permitiu-nos observar que a maioria das
respostas quanto a iminência da experiência da prática docente que o estágio
obrigatório possibilita e o querer ser professor, nos levou a entender que a
preocupação maior do sujeito recai no setor 2A, exprimindo a vinculação epistêmica
do educador com o ensino, como entender este momento, denota reflexões,
considerações sobre a profissão, sobre o emprego, sobre como será a gestão da
classe, como lidar com os alunos, como enfrentar o desafio do contexto escolar,
uma percepção, um entendimento sobre o seu “caminhar” enquanto estagiário-
professor, “eu penso, eu acho, eu sei, eu conheço, eu tenho curiosidade [sobre o
ensino]. Tem a ver com uma reflexão sobre a aula, sobre o ensino, sobre a profissão,
sobre a escola, sobre o curso” etc.

No setor 2B, o sujeito expõe sobre seus sentimentos, o sentido pessoal
sobre o ensino, o seu não querer ser professor, o querer fazer outra coisa depois
de formado, de estar amedrontado, do ter medo, de sua insegurança, o de não ter
intenção de seguir a carreira docente.

Respostas estas que corroboram com as pesquisas sobre a formação inicial
dos professores, que, na maioria das vezes, é carregada de sentimentos de angústia,
medo, falta de autoconfiança, sentimentos que escapam muitas vezes do controle

 
SUJEITO 

E1 

1 
Gestão do 

segmento P-
S 

(conteúdo) 

2 
Gestão do 

segmento P-
E 

(ensino) 

3 
Gestão do segmento E-S 

(aprendizagem) 

A 
Relação 

epistêmica 
 

2, 3, 4, 5, 6, 
10, 11, 12, 15, 
17, 18, 21, 22, 

23, 24 

25 

B 
Relação 
pessoal 

 1, 7, 8, 9, 14, 
16, 19, 20  

C 
Relação 
social 

 27 13, 26, 28, 29 
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do educador, nos levando ao entendimento de que por mais saberes acadêmicos
que ele possa ter, tem receio em não conseguir dar conta de situações que serão
apresentadas no dia a dia do contexto escolar, situações estas que vão além das
teorias educacionais.

Apesar de aparecer apenas uma vez o setor 3A, o sujeito acha que os alunos
de tempos atrás tinham mais conhecimento, acaba expressando uma reflexão sobre
o conhecimento do outro à relação epistêmica do professor com a aprendizagem,
uma reflexão sobre as relações dos estudantes com os conteúdos, caracterizando
ideias prévias a respeito deles e das dificuldades que possam ter quanto à
aprendizagem.

O setor 3C denota uma reflexão sobre o outro, a aprendizagem como
atividade social e interativa, a expectativa de como vai ser o comportamento dos
alunos, a disciplina, a liberdade em excesso do outro, em como ver tudo isto e
como reagir. Como gerenciar um ambiente com tanta diversidade para que as
interações que levem à aprendizagem aconteçam.

Considerações Finais

Este trabalho é baseado no artigo “Um novo instrumento para a análise da
ação do professor em sala de aula”, de Arruda, Lima e Passos (2011), com a
devida autorização dos pesquisadores. Portanto, esta investigação está
fundamentada num recente e original recurso que objetiva examinar atentamente
a ação do aluno estagiário em sala de aula.

Refletindo, primeiramente, no aluno estagiário do curso de Ciências
Biológicas, que na maioria das vezes se inscreve para a seleção do vestibular, com
a intenção de ser um biólogo pesquisador e não um professor atuante em sala de
aula na educação básica.

Este acadêmico, no 3º ano do curso, se depara com a disciplina de
Metodologia e Prática de Ensino de Ciências e Biologia, consequentemente com
o estágio obrigatório, que consiste num conjunto de horas onde a docência deverá
será praticada. E, ante a possibilidade destas práticas, o acadêmico passa a refletir
sobre as implicações que poderão ocorrer neste tempo, gerando angústias, medos,
insatisfações, e que entendemos como sentimentos naturais ante o desconhecido.

Compreendemos que nas reflexões sobre os acontecimentos que permeiam
uma sala de aula, está um conjunto de elementos (o professor, os alunos e o
saber), que se relacionam entre si, funcionando como uma estrutura organizada e,
nestas relações, mais ou menos tensas, espera-se que o ensino e a aprendizagem
aconteçam.

As inquietações mais evidentes do estagiário recaíram sobre o setor 2A, que
trata da relação epistêmica do professor com o ensino; buscando entendê-lo, das
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suas reflexões sobre a prática da docência, sobre a formação do professor e de
como se dará a sua prática docente.

Além de muitos estudos e pesquisas que a Tabela 1 de autoria de Arruda,
Lima e Passos (2011) suscita, uma das consequências que surgiu a partir da análise
das falas do sujeito em formação e a posterior classificação nos setores da matriz
3 x 3, foi que o professor reflete sobre o seu ensino, sobre sua profissão, mas não
apenas isso, pois o ser professor também expressa um sentimento e um
pertencimento a tudo que permeia o ensino e a aprendizagem.

Portanto, além de considerarmos o professor reflexivo de Schön, deveremos
ampliar estas considerações e incluir nelas outras dimensões, como a vida do
professor, dos seus desejos, sua subjetividade (consigo mesmo) e seu pertencimento
(seu lado social – relação com os outros), que se constituem como fatores limitantes
da ideia do professor reflexivo.
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA:
DISTINTAS CONTRIBUIÇÕES

NO ÂMBITO SOCIAL

Elaine Cristina Mateus1

Cristina Seidler2

Vilze Vidotte Costa3

Introdução

As artimanhas do mundo moderno exigem cada vez mais conhecimentos,
como forma de capacitação ou inserção na prática social. Nesse contexto de
exigências, torna-se fundamental a valorização da leitura. A presente reflexão tem
como objetivo salientar a importância de estratégias de leitura em diferentes
contextos, evidenciando que todos os alunos, no espaço escolar, bem como todo
cidadão, podem interpretar o mundo por intermédio da leitura. Na sociedade
contemporânea, a leitura está presente nos diferentes contextos e de diversas
maneiras. Todavia, para ler textos escritos o leitor precisa dominar estratégias que
lhe permitam assimilar as informações apresentadas pelo autor do texto, cotejá-las
com seus conhecimentos prévios e analisá-las criticamente.

No âmbito educacional, a leitura se torna amplamente valorizada por todas
as disciplinas. Nesse contexto, o presente trabalho foi desenvolvido no Colégio
Estadual José Aloísio de Aragão – Colégio de Aplicação da Universidade Estadual
de Londrina, localizado no interior do Paraná. A pesquisa foi realizada durante a
III Jornada de Humanidades. Os alunos participantes (n=10) encontravam-se
matriculados nos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Para a coleta de dados foi utilizada a Escala de Estratégias de Leitura,
traduzida por Kopke Filho e comumente utilizada em trabalhos similares. Todos
os cuidados éticos foram tomados. De modo geral, os resultados demonstram que
os alunos têm buscado utilizar as estratégias de leitura expostas antes e durante a
leitura. Entretanto, ao terminar a leitura, essa procura não tem sido aproveitada
como deveria. Durante a leitura, é imprescindível que o aluno se concentre, analise

1 Discente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Contato:
lainecmlessa@hotmail.com.
2 Discente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Contato:
cristinaseidler@hotmail.com;
3 Docente do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina. Contato:
vilze@sercomtel.com.br.



368

o que leu, assimile os novos conhecimentos e faça relação com os conhecimentos
prévios que já possui.

A Importância do Estágio na Formação do Pedagogo

Entendendo a formação do pedagogo como meio pelo qual há a
possibilidade de reflexão sobre a educação e seus fundamentos, podemos dizer
que o Estágio Supervisionado abre caminhos e constitui-se como necessidade
básica para que esta formação se concretize.

Nesse sentido, o presente trabalho tem como fundamento, introduzir as
discussões que foram realizadas durante o Estágio Supervisionado em Gestão
Formal. Nosso objetivo foi o de refletir sobre as possibilidades de aprendizagens,
discutir os caminhos da educação e das atribuições do pedagogo e a sua importância
nos processos de ensino e aprendizagem, associando teoria e prática a partir do
levantamento de dados que foram coletados.

Para Libâneo e Pimenta (1999, p. 242) “[...] o curso de pedagogia destina-se
à formação de profissionais interessados em estudos do campo teórico-investigativo
da educação e no exercício técnico-profissional como pedagogos no sistema de
ensino”.

Todavia relacionar teoria e prática deve tornar-se uma preocupação, pois de
acordo com Pimenta (1983) discute-se a existência de uma distância entre estes
dois procedimentos e um clamor por parte de professores e alunos por mais prática
durante os cursos de licenciatura.

Pimenta (1983) apresenta uma discussão interessante sobre a concepção de
Pedagogia e como ela deve se estruturar no conhecimento da educação, por meio
da relação efetiva e reflexiva entre teoria e prática, salientando que

A pedagogia enquanto ciência da educação cabe conhecer e explicar os
diferentes modos como a educação se manifesta enquanto prática social,
bem como contribuir para a direção de sentido que ser colocar para o humano
[...] as dimensões de conhecimento e intencionalidade (atividade teórica) e
as de interferência e transformação (atividade prática) da atividade docente
conferem-lhe o sentido de atividade teórico-prática. (PIMENTA, 1983, p.
20).

De acordo com Breckenfeld e Romanowski (2008), discutir o papel do
pedagogo na sociedade atual é um tanto quanto complexo e exige um olhar crítico
sobre as inúmeras exigências que as demandas impõem sobre esta profissão. Nesse
sentido, para estas autoras, problematizar o papel do pedagogo no ambiente escolar
é buscar respostas conscientes que rompam com os equívocos que muitas vezes se
instauram sobre o entendimento do seu papel social.
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Do mesmo modo, Breckenfeld e Romanowski (2008) argumentam que
diante da formação do pedagogo, existe atualmente um discurso que busca romper
com as concepções liberais de educação, evidenciando um caráter transformador
da sociedade. Todavia, conforme Breckenfeld e Romanowski (2008) ao citarem
Carvalho (2007), antes que esse caráter transformador se apresente como tal, torna-
se necessário a construção de uma escola que rompa com a desumanização presente
na sociedade em que vivemos.

Para Fortunato (2008) ao citar Nedina (2001), o trabalho do pedagogo não
deve confundir-se a uma assessoria técnica dos resultados educativos escolares,
pois segundo essa autora o trabalho pedagógico requer dos profissionais que nele
atuam envolvimento e comprometimento. Nesse sentido, sugere-se que a atuação
do pedagogo firme-se atrelado a concepção de gestão democrática, primando por
uma postura reflexiva e ética diante da realidade social e educativa.

Sobre a importância da formação do pedagogo, Fortunato (2008) afirma
que a escola representa o centro de qualificação da educação brasileira. E, em
razão disso para que possamos compreender os problemas provenientes da exclusão
e fracasso escolar, devemos também compreender os aspectos sociais e os interesses
de classes que permeiam a sociedade o que acaba por refletir no sistema de ensino.

Assim sendo, podemos afirmar que para compreendermos a atuação do
pedagogo na sociedade atual, sem mistificar seu papel, é preciso, num primeiro
momento,

Compreender que a educação não é um fenômeno estritamente escolar,
porém é no processo educacional escolar que se dão as contradições de
uma sociedade antagônica, onde a especificidade da escola, que está em ir
além do processo de socialização e reprodução, tem sido usada como
instrumento de autocontrole do sistema, ora político, ora econômico,
religioso ou sob a influência de todos num determinado tempo histórico.
(BASTOS; PIRES 2007, p. 4-5).

Desse modo, nosso objetivo enquanto pedagogas em formação foi o de
conhecer, discutir e refletir sobre as possibilidades de intervenção do pedagogo
na prática escolar. Objetivamos durante o período de observação e intervenção do
estágio tratar de forma mais específica o trabalho do pedagogo na escola.

Dessa maneira, corroboramos com Pimenta (1983) sobre o quanto o Estágio
é imprescindível em nossa formação, pois o compreendemos como “[...] um
componente do currículo que não se configura como uma disciplina, mas como
uma atividade [...] ela é propiciadora da inserção dos alunos nas instituições
escolares”. (PIMENTA, 1983, p. 25). Pois o estágio propicia a aproximação entre
a teoria e a realidade, e diferentes concepções sobre o espaço educacional.
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A Leitura nos Diferentes Contextos Sociais

A contemporaneidade expõe constantemente diversos desafios aos
indivíduos. A todo instante, surge possibilidade desses se conectarem com diferentes
lugares do mundo recebendo informações ligadas a diferentes culturas, hábitos e
modos de pensar.

Em razão disso, torna-se perceptível que cada vez mais se exige dos sujeitos,
diferentes conhecimentos como forma de capacitação ou inserção na prática social,
“[...] autônomas na busca do saber, [...] além da proposta de buscarem superar a
mera competência técnica e o conhecimento rapidamente reproduzido” (BRITO,
2007, p. 402).

Nesse contexto, torna-se fundamental a valorização da leitura nos diferentes
contextos sociais, pois a leitura favorece as atividades intelectuais, essenciais para a
comunicação. Atualmente, o rol de possibilidades de leitura seja de jornais, blogs,
revistas, músicas, sites, imagens, é vasto, tanto impresso como on-line.

Há diferentes maneiras de um mesmo texto ser lido e interpretado, além de
poder ser valorizado distintamente por uma mesma sociedade. Todavia para que
cada sujeito possa acompanhar criticamente a gama e velocidade de produções
torna-se imprescindível, a metacognição, nomeadamente a relativa à leitura de textos
científicos e à do seu estilo de aprendizagem.

Trabalhos como os de Carvalho (2002; 2004), Carvalho e Silva (1996), Kiewra
(2002), Kopke Filho (1997; 2001; 2002), Kuiper (2002), McNamara (2004 a; b),
O’Reilly e McNamara (2002), Portilho (2003, 2004a, 2004b, 2004c, 2005), Rousenau
(2005), Taillefer (2005), Zibermman (2002), Mateus-Lessa; Pullin (2010, 2011)
por exemplo, demonstram não só essa relevância, como a possibilidade efetiva de
esforços dos sujeitos para seu próprio desenvolvimento em situações escolares.

Visando a promoção de um leitor crítico inserido na atual sociedade tão
competitiva, torna-se essencial que o indivíduo tenha aprendido muito mais que a
simples decodificação dos símbolos que lhe são apresentados em um texto. A
leitura propicia caminhos amplos, inquestionáveis para o saber e para o
desenvolvimento do pensamento em diferentes aspectos, pois possibilita ao leitor
novas descobertas, melhor compreensão e maior reflexão sobre a sociedade e
consequentemente, sobre o mundo globalizado.

Muitos autores consideram que há diversos motivos para que o sujeito além
de buscar a leitura também selecione um determinado tipo de texto. Entretanto, o
que difere tal comportamento, são os conhecimentos prévios que o leitor já possui
o objetivo que leva o leitor ao texto e o que se espera dele. Para ler textos escritos,
é imprescindível que o leitor mais do que saber decodificar os símbolos domine
estratégias que lhes permita assimilar as informações descritas.
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Desta maneira, se estabelece um diálogo entre leitor e texto. Ao se cotejar
ideias expostas pelo(a) autor(a), o leitor, com seus conhecimentos prévios, têm a
possibilidade de analisar criticamente o texto, tendo como parâmetro a produção
legitimada, por exemplo, em um dado campo disciplinar. Alguns autores como
Oliveira e Santos (2004, p. 123), explicam que os leitores se utilizam de diferentes
estratégias para compreensão de determinada leitura. Leituras que podem ser
intratextuais (advindos de fontes presentes no texto), intertextuais (presentes em
textos lidos anteriormente) e extratextuais (extraídos de situações externas de
leitura).

No espaço escolar, a leitura se torna amplamente valorizada por todas as
disciplinas. A leitura se expressa por meio de imagens, cálculos, regras, interpretação
de texto, desenho, visando sempre amplitude diante da formação do estudante. A
habilidade de leitura acaba representando uma maneira de proporcionar ao aluno
um meio para sua evolução diante do conhecimento. Enquanto que aqueles que
possuem determinada dificuldade ligada à leitura, possivelmente terão transtornos
frente aos distintos conteúdos contemplados pelo currículo escolar.

A função da leitura no âmbito educacional está relacionada às necessidades
de naturezas intelectuais e de estéticas. Para tanto, o estudante que tem uma boa
maturidade enquanto leitor, também apresentará interesse próprio sobre algum
assunto e prazer em ler. Assim, corroboramos com Solé (1998, p. 46), que afirma,
“[...] quando um leitor compreende o que lê, está aprendendo; à medida que sua
leitura o informa, permite que se aproxime do mundo de significados do autor e
lhe oferece novas perspectivas ou opiniões sobre determinados aspectos”. Um
indivíduo que tem competências desenvolvidas para melhor compreensão da leitura,
com certeza se torna criativo e crítico, além de possuir maior variedade e qualidade
de ideias.

Entretanto, o ato de ler constitui-se na compreensão que surge das relações
textuais implícitas ou explícitas dos mais diversificados tipos de texto. Dessa
sucessão de mudanças tão importante, se torna incontestável o comprometimento
do aluno , quando em sala de aula, diante das atividades propostas pelo professor,
para que adquira o entendimento sobre aquilo que se propõe. A presente reflexão
que tem como objetivo salientar a importância de estratégias de leitura em diferentes
contextos evidencia que, todos os alunos, no espaço escolar, bem como todo
cidadão, dentro de suas especificidades, podem interpretar o mundo por intermédio
da leitura.

Diante do exposto, dentre os objetivos em se trabalhar a leitura nessa
proposta de intervenção de estágio centra-se a necessidade de discutir sobre a
importância deste procedimento com os estudantes. Mais especificamente, mostrar
a eles que é possível criar estratégias e procedimentos antes, durante e após a
leitura. Procedimentos estes, que aparecem como necessidades básicas para se
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viver na atual sociedade letrada, denominada por alguns como a sociedade do
conhecimento.

Intervenção do Estágio no Colégio de Aplicação

Realizamos a intervenção no dia 2 de maio de 2011, na III Jornada de
Humanidades do Colégio Estadual José Aloísio de Aragão – Colégio de Aplicação
da Universidade Estadual de Londrina, onde discutimos sobre a importância e os
fundamentos de uma leitura bem realizada, assim como suas distintas contribuições
e utilização perante a sociedade contemporânea. Participaram das atividades, dez
estudantes com idade entre 15 a 17 anos e um professor de Geografia do Colégio,
que permaneceu conosco durante toda a intervenção. Somente após sua autorização,
é que os instrumentos foram aplicados aos alunos.

Iniciamos nosso trabalho questionando a frequência de leitura dos estudantes
em geral e quais as dificuldades encontradas por eles antes, durante e após a leitura.
Alguns apontaram que tinham dificuldade em iniciar o procedimento, logo em
seguida, por algum motivo e depois retomar de onde parou, ou seja, dar sequência
a leitura. Outros argumentaram sobre a dificuldade em compreender alguns termos
nos textos lidos, enquanto outros simplesmente disseram não tem o hábito de ler,
“leem apenas por obrigação”.

Dando sequência à discussão, apresentamos a eles um questionário (anexo
I) e pedimos para que eles respondessem, o quê favoreceu o início da discussão.
Os instigamos a refletir sobre a necessidade de se criar mecanismos de leitura.
Pois na sociedade atual se torna perceptível cada dia mais, a exigência de que o
sujeito domine diferentes conhecimentos, criticidade, reflexão e tomada de
consciência frente àquilo que constantemente lhes é apresentado, muitas vezes
como “verdades inquestionáveis”. Nesse contexto, a leitura transforma-se em
essencial, visto que possibilita e fornece subsídios para as diferentes situações do
cotidiano.

Depois dessa reflexão, solicitamos aos estudantes que respondessem as
perguntas (anexo II) e discutimos com eles, deixando-os falar, sobre as possibilidades
de se desenvolver uma leitura prazerosa e que para isso, basta, dentre outras coisas,
criarmos estratégias ao se tratar dos procedimentos adotados, além de criar hábito
em realizá-las.

Com o intuito de percebermos se os estudantes liam o que lhes era
apresentado no geral, propusemos uma atividade (anexo III) na qual foi pedido a
eles que realizassem diversos procedimentos e/ou respostas incomuns; interessante
destacar que na última questão constava que os alunos não devessem realizar nada
do que havia sido solicitado anteriormente.

Observamos que poucos alunos leram todas as questões antes de começar
a respondê-las. Alguns responderam algumas questões, enquanto outros
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responderam praticamente todas, para então descobrir a “brincadeira”. Essa
dinâmica serviu para que houvesse uma descontração tanto nossa, como dos alunos
participantes, representando algo bem interessante durante a nossa intervenção.

O objetivo dessa atividade foi salientar aos alunos presentes o quanto é
importante ler algo, procurando compreender o que está sendo proposto, além
das entrelinhas. Todavia pudemos constatar, e sobre isso conversamos com os
alunos, que, muitas vezes, na correria do cotidiano, o sujeito age de maneira
compulsiva, sem parar para analisar e refletir sobre a leitura que realiza.

Assim, é comum ouvir alunos comentarem que, após terem lido um texto,
não se sentem capazes de dizer uma frase sobre o assunto. Diante do exposto, é
indispensável que o sujeito analise sua forma de envolvimento com a leitura, visando
ampliar suas concepções sobre os mais variados assuntos. Além de relação
interdisciplinar, e colocar em prática nas diferentes circunstâncias do cotidiano, a
junção desses diversos conhecimentos.

Por último entregamos aos estudantes o texto: “Ler e prazer” de Rubem
Alves, que para nós representou o fechamento da discussão, pois retrata a leitura
como algo prazeroso e importante. Em suma, a intervenção foi de grande relevância,
uma vez que propiciou uma discussão interessante sobre leitura, assim como,
possibilitou maior percepção do quanto ela é essencial nos diferentes contextos,
principalmente no âmbito escolar.

Durante toda a intervenção, procuramos ser objetivas, ouvir e respeitar os
diferentes pontos de vista e dificuldades expostas pelos alunos, frente o tema em
discussão. Para demonstrarmos de forma sucinta os resultados observados, seguem
abaixo o contexto e a tabulação descritiva dos dados coletados durante a intervenção.

O Contexto e o Processo de Geração de Dados

O presente trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual José Aloísio de
Aragão – Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina, Colégio
localizado no interior do Paraná. A pesquisa foi realizada durante a III Jornada de
Humanidades, junto a alunos (n=10) matriculados nos 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Médio.

Participantes

Os alunos participantes encontravam-se matriculados nos 1º, 2º e 3º anos
do Ensino Médio. Apenas parte dos alunos inscritos para o evento constituiu a
amostra do presente trabalho. O critério para esse corte foi o de que os alunos
participassem de livre e espontânea vontade, após esclarecimento por parte das
acadêmicas palestrantes.
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A pesquisa foi realizada na presença de um docente que ministra a disciplina
de geografia, da própria Instituição, que após a leitura dos instrumentos, autorizou
a aplicação dos mesmos.

Materiais

O instrumento utilizado (anexo I), a Escala das Estratégias de Leitura
proposta por Goetz e Palmer (1991), foi traduzido e adaptado por Kopke Filho
(2001), e comumente utilizada em trabalhos similares. Sua estrutura permite inseri-
la como exemplo de uma escala Likert. A escala é composta por 20 itens, distribuídos
em três grandes grupos: Antes (4), Durante (10) e Após (6).

Cada um dos enunciados é seguido pelas opções: frequentemente, algumas
vezes e raramente, para que o participante assinale sua resposta. Os quatro primeiros
itens da escala correspondem ao comportamento do encontro do leitor com o
texto.

Os itens cinco ao catorze da escala referem-se ao comportamento do leitor
enquanto lê. Os últimos seis itens estão relacionados ao comportamento do leitor
após término da leitura. Essas informações em relação ao agrupamento dos
enunciados não constam no instrumento aplicado.

Procedimento

A aplicação do instrumento ocorreu coletivamente em uma única sessão,
com os alunos que se inscreveram para participar da palestra intitulada “Distintas
contribuições das estratégias de leitura no contexto social”. Para a palestra, estavam
inscritos 18 alunos, no entanto, compareceram apenas 10 alunos.

A coleta ocorreu em horário de palestra, com o consentimento prévio do
docente de geografia que estava presente, como observador. A sessão de coleta foi
iniciada com a apresentação das palestrantes a qual sumarizou os objetivos gerais
e específicos da palestra, e convidou os alunos presentes a participarem
voluntariamente.

Em seguida, foi entregue a escala usada para a coleta de dados propriamente
dita, no qual focava estratégias de leitura e estudo.

Resultados e discussão

O instrumento utilizado dispõe em seus 20 enunciados, da relação de
estratégias indispensáveis para a realização de leituras, no caso de textos prescritos
para estudo. Os resultados apresentados foram obtidos a partir das respostas dos
alunos participantes que (re) conhecem e utilizam determinadas estratégias de leitura.
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O gráfico abaixo permite visualizar os resultados registrados por estratégia,
conforme as respostas assinaladas pelos alunos participantes.

Diante do exposto, registrou-se que maioria dos alunos participantes
matriculados, se utiliza frequentemente, das estratégias arroladas no instrumento,
para a situação antes da realização propriamente dita da leitura. Os resultados
demonstram que 52,7% dos alunos participantes confirmaram que frequentemente,
antes de iniciar a leitura, utilizam estratégias de leitura.

Em relação aos dez itens que correspondem ao comportamento dos alunos
enquanto leem, ou seja, durante a leitura, observa-se que a opção frequentemente foi a
mais assinalada pelos alunos, sendo o equivalente a 57,7%.

Todavia, as seis últimas estratégias enunciadas pelo instrumento dizem
respeito às estratégias previstas, para que o bom leitor as utilize após a leitura. Parte
dos alunos que participaram da pesquisa, 35,1%, informaram que raramente
recorrem às estratégias de leitura após seu término, para conclusão e interpretação
do que leu, de forma favorável.

De forma geral os resultados demonstraram que os alunos têm buscado
utilizar as estratégias de leitura expostas antes e durante a leitura. Entretanto, ao
terminar a leitura, as demais estratégias, não tem sido utilizado como deveria.
Análises demonstram que tal atitude devesse ser modificada, visto que, quando o
leitor, após término da leitura, deva interpretar analisar o que leu, com o objetivo
de assimilar os novos conhecimentos, relacionando-os com os conhecimentos
prévios já existentes.

Além disso, se torna “incontestável”, a necessidade de que o professor auxilie
o aluno a realizar atividades de forma interdisciplinar, com o intuito de ampliar
seus conhecimentos e melhorar seu desempenho, tanto na escola, como em
situações que exigirão interpretação do texto, tais como questões em concurso e/
ou vestibular, como é apreciado pela grande maioria que dos alunos participantes
da pesquisa.

Todavia, enfatizamos que meio da leitura, o sujeito adquire conhecimentos
diversos, que possibilita sua inserção em diferentes âmbitos. Diante do exposto,
ler é um ato que inclui compreensão, assimilação, além de transformação constante
de conhecimentos, colocando o leitor em contato com o mundo das ideias e o
mundo real da qual faz parte, posicionando-se como cidadão.
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Anexos

Anexo I

Idade: ______________ Série/ Ano: ______________

Por gentileza, informe a frequência de seus comportamentos quando estuda um texto.
Marque um X na coluna que melhor expressa o proposto em cada item. Obrigada.

 

a) Antes de começar a ler... Frequentemente Algumas 
vezes 

Raramente 

Examina ligeiramente todo o texto.    

Examina a estrutura do texto, procurando ler 
cabeçalhos, títulos, subtítulos, etc. 

   

Após breve exame, levanta hipóteses acerca do 
conteúdo do material a ser lido. 

   

Pensa a respeito da finalidade ou necessidade de realizar 
a leitura. 

   

b) Durante a leitura...    
Sublinha ideias ou palavras principais?    
Toma notas?    
Você cria imagens mentais de conceitos ou fatos 
descritos no texto? 

   

Relaciona as informações do texto com suas crenças ou 
conhecimentos do assunto? 

   

Pensa acerca de implicações ou consequências do que o 
texto está dizendo? 

   

Para e reflete se compreende bem ou não o que esta 
lendo? 

   

Quando não compreende uma palavra, frase ou 
parágrafo, você os relê? 

   

Quando não compreende uma palavra, frase ou 
parágrafo, volta a ler as partes que os precederam? 

   

Quando não compreende uma palavra, frase ou 
parágrafo, dá continuidade à leitura em busca de 
esclarecimentos? 

   

Quando não compreende uma palavra, frase ou 
parágrafo, consulta uma fonte externa (outro livro, 
outra pessoa, etc.)? 

   

c) Após a leitura...    
Você faz uma releitura do texto?    

Volta ao texto e relê os pontos mais relevantes?    
Procura recordar pontos fundamentais do assunto sem 
retomar ao texto? 

   

Avalia o quanto entendeu do texto e volta àquelas 
partes sobre as cuja compreensão não se sente seguro? 

   

Verifica que hipóteses acerca do conteúdo do texto 
foram ou não foram confirmadas? 

   

Procura fazer uma paráfrase ou resumo da matéria lida?    
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Anexo II

Idade: ______________ Série/ Ano: ______________

1 – O que você entende por leitura e interpretação?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- Para você a leitura é importante? Por quê?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- Com que frequência e que tipo de leitura você realiza?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4- Você utiliza alguma estratégia de Leitura? Qual?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Anexo III

FAÇA O QUE SE PEDE:

1- Escreva seu primeiro nome na linha pontilhada abaixo.
..................................................................................................................................

2- Marque um X na opção da disciplina estudada que você mais gosta.
(   ) Português (   ) Matemática (   ) Educação Física

3- Escreva o nome do(a) professor(a) que você mais gosta abaixo.
.................................................................................................................................

4- Escreva o nome da música que você mais gosta ao lado

5- Escreva o nome deste(a) professor(a) em azul no centro do verso desta folha.

6- Faça um traço em vermelho sob o nome deste professor e acrescente uma
palavra que o qualifique no lado esquerdo do seu nome.

7- Escreva o nome da música que você mais gosta ao lado

8- Faça um traço pequeno no canto esquerdo superior desta folha.

9- Agora no verso desta folha, faça um “C” em vermelho no canto inferior direito

10- Peça à pessoa da sua frente que lhe empreste uma caneta preta e escreva abaixo
o nome dela em letra maiúscula.
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11- Faça um traço grande e um traço pequeno no verso desta folha.

12- Peça à pessoa do seu lado direito um lápis e escreva o nome de seu cantor(a)
preferido(a).

13- Devolva o lápis e escreva em azul o nome desta pessoa na parte pontilhada
....................................................................................

14- Você não deveria ter feito nada disso antes de ter lido todas as orientações.

Anexo IV

Nietzsche estava certo: “De manhã cedo, quando o dia nasce, quando tudo
está nascendo – ler um livro é simplesmente algo depravado...” É o que sinto ao
andar pelas manhãs pelos maravilhosos caminhos da Fazenda Santa Elisa, do
Instituto Agronômico de Campinas. Procuro esquecer-me de tudo que li nos livros.
É preciso que a cabeça esteja vazia de pensamentos para que os olhos possam ver.
Aprendi isso lendo Alberto Caeeiro, especialista inigualável na difícil arte de ver.
Dizia ele que “pensar é estar doente dos olhos...”. Mas meus esforços são frustrados.
As coisas que vejo são como o beijo do príncipe: elas vão acordando os poemas
que aprendi de cor e que agora estão adormecidos na minha memória.

Assim, ao não pensar da visão une-se o não pensar da poesia. E penso que
o meu mundo seria muito pobre se em mim não estivessem os livros que li e amei.
Pois, se não sabem, somente as coisas amadas são guardadas na memória poética,
lugar da beleza. “Aquilo que a memória amou fica eterno”, tal como o disse a
Adélia Prado, amiga querida. Os livros que amo não me deixam. Caminham comigo.
Há os livros que moram na cabeça e vão se desgastando com o tempo. Esses, eu
deixo em casa. Mas há os livros que moram no corpo. Esses são eternamente
jovens. Como no amor, uma vez não chega. De novo, de novo, de novo...

Um amigo me telefonou. Tinha uma casa em Cabo Frio. Convidou-me.
Gostei. Mas meu sorriso entortou quando ele disse: “Vão também cinco
adolescentes...” Adolescentes podem ser uma alegria. Mas podem ser também uma
perturbação para o espírito. Assim, resolvi tomar minhas providências. Comprei
uma arma de amansar adolescentes. Um livro. Uma versão condensada da Odisséia,
as fantásticas viagens de Ulisses de volta à casa, por mares traiçoeiros...

Primeiro dia: praia; almoço; sono. Lá pelas cinco os dorminhocos acordaram,
sem ter o que fazer. E antes que tivessem idéias próprias eu tomei a iniciativa. Com
voz autoritária dirigi-me a eles, ainda sob o efeito do torpor: “Ei, vocês... Venham
cá na sala. Quero lhes mostrar uma coisa...” Não consultei as bases. Teria sido
terrível. Uma decisão democrática das bases optaria por ligar a televisão. Claro.
Como poderiam decidir por uma coisa que ignoravam? Peguei o livro e comecei a
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leitura. Ao espanto inicial seguiu-se silêncio e atenção. Vi, pelos seus olhos, que já
estavam sob o domínio do encantamento. Daí para frente foi uma coisa só. Não
me deixavam. Por onde quer que eu fosse, lá vinham eles com a Odisséia na mão,
pedindo que eu lesse mais. Nem na praia me deram descanso.

Essa experiência me fez pensar que deve haver algo errado na afirmação
que sempre se repete de que os adolescentes não gostam da leitura. Sei que, como
regra, não gostam de ler. O que não é a mesma coisa que não gostar da leitura.
Lembro-me da escola primária que freqüentei. Havia uma aula de leitura. Era a
aula que mais amávamos. A professora lia para que nós ouvíssemos. Leu todo o
Monteiro Lobato. E leu aqueles livros que se lia naqueles tempos: Heidi, Poliana,
A ilha do tesouro. Quando a aula terminava era a tristeza.

Mas o bom mesmo é que não havia provas ou avaliações. Era prazer puro. E
estava certo. Porque esse é o objetivo da literatura: prazer. O que os exames
vestibulares tentam fazer é transformar a literatura em informações que podem
ser armazenadas na cabeça. Mas o lugar da literatura não é a cabeça: é o coração. A
literatura é feita com as palavras que desejam morar no corpo. Somente assim ela
provoca as transformações alquímicas que deseja realizar. Se não concordam, que
leiam Guimarães Rosa que dizia que literatura é feitiçaria que se faz o sangue do
coração humano.

Quando minha filha estava sendo introduzida na literatura o professor lhes
deu como dever de casa ler e fichar um livro chatíssimo. Sofrimento dos
adolescentes, sofrimento para os pais. A pura visão do livro provocava uma preguiça
imensa, aquela preguiça que Barthes declarou ser essencial à experiência escolar.
Escrevi carta delicada ao professor lembrando-lhe que Borges havia declarado
que não havia razão para se ler um livro que não dá prazer quando há milhares de
livros que dão prazer.

Sugeri-lhe começar por algo mais próximo da condição emotiva dos jovens.
Ele me respondeu com o discurso de esquerda, que sempre teve medo do prazer:
“ O meu objetivo é produzir a consciência crítica...” Quando eu li isso percebi que
não havia esperança. O professor não sabia o essencial. Não sabia que literatura
não é para produzir consciência crítica. O escritor não escreve com intenções
didático-pedagógicas. Ele escreve para produzir prazer. Para fazer amor.

ALVES, Rubem. Ler e Prazer. A casa de Rubem Alves.
Disponível em: http://www.rubemalves.com.br/lereprazer.htm

Acesso em: 30 abr. 2011.
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A LITERATURA INFANTIL
NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE

DA CRIANÇA1

Fabiana Costa Peres2

Edwylson de Lima Marinheiro3

Simone Moreira de Moura4

Introdução

Este trabalho é resultado de estudos, discussões e pesquisas realizadas por
meio da exigência da disciplina de Educação e Diversidade.

Quando foi proposto o trabalho, que seria realizado a partir de uma imagem
de um livro de literatura infantil que trazia como tema o preconceito. Voltamo-nos
as imagens dos livros de literatura clássica, e neles verificamos que estas eram, na
maioria das vezes, representadas por personagens brancas. Verificamos que na
verdade não encontramos personagens negros como protagonistas na literatura
infantil clássica. E que quando estes apareciam, muitas vezes com papéis
secundários, eram de forma estereotipada. Diante do exposto, pretende-se verificar
como tais fatores podem interferir na criança em processo de formação.

O presente trabalho tem por objetivo refletir a respeito da importância da
literatura infantil na formação da identidade da criança. Nele procuraremos sintetizar
estudos relativos ao conceito e a história da literatura infantil, bem como realizar
breves análises e reflexões referentes à sua influência na formação da identidade
da criança.

O Que é Literatura Infantil?

A história da literatura infantil está atrelada à história da própria concepção
de infância e os primeiros livros para crianças foram produzidos somente no final
do séc. XVII e durante o séc. XVIII, antes disso não se escrevia para crianças, pois
não existia o que chamamos hoje de “infância”; as crianças e os adultos
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compartilhavam dos mesmos eventos sociais. Foi com o advento de uma nova
classe social, a burguesia e a valorização de um modelo familiar burguês onde a
criança ganha um enfoque de reprodução da classe, por isso um interesse maior na
sua educação e na transmissão de valores burgueses.

A literatura infantil nasce então neste momento com o intuito de transmitir
os valores desde novo modelo familiar centrado na valorização da vida doméstica,
fundada no casamento e na educação de herdeiros.

Segundo Nelly Novaes Coelho (1991, p. 5), a Literatura Infantil é:

Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de ser um
instrumento de emoções, diversão ou prazer, desempenhada pelas histórias,
mitos, lendas, poemas, contos, teatro, etc., criadas pela imaginação poética,
ao nível da mente infantil, que objetiva a educação integral da criança,
propiciando-lhe a educação humanística e ajudando-a na formação de seu
próprio estilo.

Jesualdo (1978, p. 19) define literatura infantil como “um dos aspectos da
literatura dentre as várias modalidades artísticas”, é a literatura que se preocupa
com histórias para crianças, é forma literária voltada para a psique infantil, com
vocabulário adequado ao conhecimento e à compreensão da criança.

Encontra-se, também, essa preocupação de cunho psicológico na definição
de Bruno Bettelhein (2007, p. 12), que entende por literatura infantil aquela que
objetiva “desenvolver a mente e a personalidade da criança” e não só divertir e
informar; como a que se deve ter significado para a criança, isto é, transmitir as
experiências da vida.

Ainda de acordo com o mesmo autor a literatura, principalmente a dos
contos de fadas é o melhor canal para ensinar o “significado” para a criança, uma
vez que ao ouvir uma história a criança, também, pode conhecer os padrões morais
de uma sociedade, levando, assim, para o seu cotidiano, os conceitos presentes nas
histórias.

Para Oliveira (1978, p. 13) a literatura infantil é como “alimento do espírito
da criança”. Assim, ao nosso ver, a literatura infantil pode ser comparada com a
própria alimentação destinada à criança. Ela pode variar um pouco no sabor, na
consistência, mas terá de conter os mesmos nutrientes em qualidade, da alimentação
de um adulto. A literatura proporciona nutrientes imprescindíveis para a formação
intelectual da criança.

Origem da Literatura Infantil: no Brasil e no mundo

A literatura infantil é originária das fábulas principalmente as orientais, que
foram transmitidas às gerações posteriores, oralmente, desde séculos antes de Cristo.
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Ainda hoje os escritores de contos infantis vão buscar inspiração para suas obras,
em histórias contadas pelo povo árabe, persas, indianos, judeus e egípcios.

A fábula é uma das expressões folclóricas, assim como as cantilenas e as
histórias populares tinham o objetivo de ensinar a vida, a moral, a política, a religião
através de proezas de heróis e bandidos. Portanto, a literatura infantil segundo
Antenor Santos “não nasceu infantil”, pois tendo se originado das fábulas, eram
histórias dirigidas aos adultos com fim de ensinamento morais, sociais, religiosos e
políticos. Foi muito difícil introduzir a literatura infantil no mundo literário, pois
as crianças, assim como a mulher, não eram respeitadas e nem vistas como parte
da população humana, e como tal não eram dignas de preocupação e atenção do
adulto, sendo marginalizadas.

De acordo com Nelly Novaes Coelho (1991) a literatura infantil surge de
fato na França, na segunda metade do séc. XVIII, durante a monarquia absoluta
de Luís XIV, o “Rei Sol”, que se manifesta abertamente à preocupação com a
literatura para crianças e jovens. As Fábulas (1668), de La Fontaine; Os Contos da
Mãe Gansa (1691/1697), de Charles Perrault; Contos de Fadas (8 volumes - 1696-
1699), de Mme D’Aulnoy, e Telêmaco (1699), de Fénelon, são os livros pioneiros do
mundo literário infantil.

Assim, podemos dizer, portanto, que foi a França, através desses grandes
literários, o berço da literatura infantil no mundo.

A literatura infantil brasileira surgiu tempos depois do início da europeia.
Com a implantação da Imprensa Régia, em 1808, começaram a ser publicados os
primeiros livros para crianças no Brasil como afirma Zilberman e Lajolo (1986, p.
23):

... a tradição de As aventuras pasmosas do Barão de Munchausen e, em
1818, a coletânea de José Saturnino contendo uma coleção de histórias morais
relativas aos defeitos ordinários às idades tenras e um diálogo sobre geografia,
cronologia, história de Portugal e história natural.

Mas essas publicações, segundo as mesmas autoras, eram esporádicas e
insuficientes para caracterizar uma produção literária brasileira, regular, para a
infância e somente após a Proclamação da República é que se iniciou de fato uma
literatura infantil brasileira. Segundo Arroyo a literatura infantil no Brasil iniciou-
se com a Proclamação da República quando esta tentava consolidar uma política
econômica que fornecia o café, produto básico para exportação.

Ainda na Monarquia a mão de obra escrava começa a ser substituída pela
mão de obra assalariada, pois a Inglaterra precisava de um novo mercado no Brasil,
para que seus produtos fossem consumidos.

Com o surgimento da urbanização acelerada, devido aos aumentos dos postos
de exportação, surgem também mais oportunidades de emprego e há um
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crescimento no consumo de produtos culturais, os quais são vistos como um
bom recurso para desenvolver a economia. O consumidor infantil passa a ser
valorizado e a escola ganha destaque como instituição fundamental na adaptação
do homem rural nas cidades, servindo aos interesses da burguesia que ascendia.

Em 1905, é publicada a revista O Tico-Tico para diferentes faixas de idade,
que de certa forma valorizava os padrões da burguesia.

É sabido que a modernização no Brasil deu-se de cima para baixo sem levar
em conta as peculiaridades de uma sociedade que queria abafar a realidade social
de um país que abolira a escravidão e cuja economia centrava-se nas mãos de
poucos latifundiários e cuja atividade era baseada na monocultura e na exportação
de matérias-primas. Notava-se o não interesse da comunidade em mudar essa
situação.

Apelos nacionalistas e métodos pedagógicos estimularam o aparecimento
de livros infantis brasileiros, pois até então só tínhamos obras estrangeiras que
surgiram nos últimos anos do século XIX, traduzidas e adaptadas, muitas delas
por Carlos Jansen e Figueiredo Pimentel. Graças a eles, circulavam no Brasil: Contos
seletos das Mil e uma noites (1882), Robinson Crusoé (1885), Viagens de Gulliver
(1888), As aventuras do Alebérrimo Barão de Munchharisen (1891), Dom Quichote
de La Mancha (1901).

Os contos clássicos de Grimm, Perrault e Andersen eram divulgados nos
Contos da Carochinha (1894), nas Histórias da avozinha (1896); assinadas por Figueiredo
Pimentel e editadas pela Livraria Quaresma.

Neste período destacava-se, também, o livro dos Contos infantis (1886), de
Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira.

Em 1904, Olavo Bilac e Coelho Neto editam seus contos pátrios. Já em
1907, Júlia Lopes de Almeida lança as Histórias da nossa terra. Em 1910, surge a
narrativa longa Através do Brasil, de Olavo Bilac e Manuel Bonfim.

Segundo Arroyo (1998), a criação da biblioteca infantil ocorre em 1915, em
São Paulo, e foi efetuada pelo professor Arnaldo de Oliveira Barreto, o qual tinha
um acervo com cerca de 100 livros famosos, dentre eles: Dom Quixote, As aventuras
de Gulliver, contos folclóricos e versões dos irmãos Grimm, de Perrault de Andersen
e outros.

Nesse primeiro momento da literatura infantil brasileira há a apropriação de
um projeto educativo ideológico, que provinha da Europa. Zilberman e Lajolo
(1986, p. 34) afirmam:

Via de regra, a imagem da criança presente em textos desta época é
estereotipada, quer como virtuosa de comportamento exemplar, quer como
negligente e cruel. Alem de estereotipada, essa imagem é anacrônica em
relação ao que a psicologia da época afirmava a respeito da criança. Além
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disso, é comum também que esses textos infantis envolvam a criança que
os protagoniza em situações igualmente modelares de aprendizagem: lendo
um livro, ouvindo histórias edificantes, tendo conversas educativas com os
pais e professores...

Nesta época, pouco se escrevia para crianças e as poucas obras que havia
eram distantes da criança, pois se valorizava a literatura ideológica para crianças.

O patriotismo estava configurado e enraizado na consciência política do
país e a literatura infantil assumia o papel de engajamento dessas ideias e os escritos
desse período exaltavam a natureza e a paisagem, temas esses que são inspirações
dos modelos europeus.

Zilberman e Lajolo (1986, p. 48) afirmam que “... a extrema valorização da
natureza torna-se radical em obras de autores como Olavo Bilac, Manuel Bonfim
e Coelho Neto”.

Em 1919, com o romance Saudade, de Tales de Andrade, nota-se um discurso
menos metafórico e conotativo, endossando e propagando a imagem de um Brasil
que encontra na agricultura sua identidade cultural, ideológica e econômica
encerrando, assim, esse primeiro período da nossa literatura voltada para as crianças.

Porém, é com Monteiro Lobato que vamos encontrar a nova fase da
Literatura Infantil Brasileira como afirma Nelly Novaes Coelho (1991, p. 225): “A
Monteiro Lobato coube fortuna de ser, na área da literatura infantil e juvenil, o
divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje...”.

Racismo e Literatura Infantil: reflexões sobre a construção da identidade
da criança negra

Ao analisarmos a história da literatura infantil, no Brasil e no mundo,
podemos perceber como sua produção se relaciona às práticas sociais de cada
época. Fato que se explica pela própria natureza da literatura que, segundo Nelly
Coelho (2000), é um fenômeno de linguagem, resultante de uma experiência
existencial/social/cultural. Ou seja, a literatura, como toda arte, é a expressão de
um tempo, constituindo-se através de um ideário e, ao mesmo tempo,
expressando-o.

Ao estudarmos a história das culturas e o modo pelo qual elas foram sendo
transmitidas de geração para geração, verificamos que a literatura foi o seu
principal veículo. Literatura oral ou literatura escrita foram as principais formas
pelas quais recebemos a herança da tradição... (COELHO, 2000, p. 16).

É a partir desta concepção que questionamos: quais histórias são contadas
e constituem o imaginário infantil na atualidade?
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Por serem entendidos como os clássicos da literatura infantil, os “Contos
de fadas” ainda tem uma presença muito forte em nossa sociedade, as crianças se
encantam com as histórias de “Cinderela”, “Branca de Neve”, “Bela Adormecida”,
“Chapeuzinho Vermelho”, entre outras narrativas de origem europeia. Embora
haja uma produção literária alternativa, os “clássicos” ainda aparecem de maneira
muito marcante no imaginário infantil. Portanto, é sobre essas narrativas que
buscamos refletir.

Não pretendemos aqui, questionar o valor literário dessas obras. No entanto,
corroboramos com Amaral (1998) no que tange a questão da obra literária e o
processo psicológico existente na relação leitor/autor/obra.

Os produtos artísticos são simultaneamente expressões da sensibilidade do
autor e expressões de ‘visão de mundo’, valores, impregnados na díade
artista/fruidor [...] por outro lado esse fruidor, esse leitor, ao abrir as páginas
de um livro, terá sua ação mediada por complexa trama de relações – trama
essa que, mesmo não percebida por ele, é concreta e atuante. Assim sendo,
a leitura não é um ato ‘natural’, mas cultural e historicamente demarcado.
(AMARAL, 1998, p. 149).

Nesse sentido, julgamos relevante observarmos alguns aspectos das obras
citadas e, embora outros possam ser ressaltados, nos deteremos aqui à questão
racial.

Como já apontamos estas narrativas tiveram origem em diversas partes do
mundo, mas, foram ressignificadas na França, e, apesar de passarem por diversas
adaptações através dos tempos, ainda trazem em sua essência características da
cultura europeia, apresentando valores bastante demarcados, como os conceitos
de bem/mal, certo/errado, felicidade/infelicidade, belo/feio, entre outros. Esses
valores, estão presentes não só na literatura infantil, mas permeiam todas as esferas
sociais, e representam a história de opressão de um povo sobre outro, na qual, os
supostamente superiores impõem sua cosmovisão, pois, segundo Gonçalves e
Silva (2006, p. 168), “Vêem-se como centro do mundo, eixo em torno do qual
gira o que é verdadeiramente humano.”

Ainda segundo a mesma autora:

A nossa formação, como pessoas e cidadãos, dá-se numa sociedade que se
considera essencialmente descendente de europeus e perifericamente de
índios, negros e de outros grupos étnicos. E vê como modelo humano, o
macho adulto, de pele branca, cristão, rico. (GONÇALVES E SILVA, 2006, p.
168 – grifo nosso).
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É este “modelo humano” que caracteriza os personagens dos contos de
fadas. Ou seja, através da constante representação de um modelo ou de um padrão,
constitui-se, simbolicamente, um “tipo ideal”.

Todos sabemos (embora nem todos o confessemos) que em nosso contexto
social esse tipo ideal – que, na verdade, faz o papel de um espelho virtual e
generoso de nós mesmos – corresponde, no mínimo, a um ser: jovem, do
gênero masculino, branco, cristão, heterossexual, física e mentalmente perfeito, belo e
produtivo. A aproximação ou semelhança com essa idealização em sua
totalidade ou particularidades é perseguida, consciente ou inconscientemente,
por todos nós, uma vez que o afastamento dela caracteriza a diferença
significativa, o desvio, a anormalidade. E o fato é que muitos e muitos de
nós, embora não correspondendo a esse protótipo ideologicamente
construído, o utilizamos em nosso cotidiano para a categorização/validação
do outro. (AMARAL, 1998, p. 14 – grifo nosso).

Nessa perspectiva, questionamos: como a definição de um padrão, ou essa
presença marcante de um “tipo ideal” nos “Contos de fadas”, pode impactar na
construção da identidade da criança negra?

Segundo Souza (s.d.), os conceitos de identidade e cultura estão intimamente
relacionados. Quando nos referimos à identidade, fatalmente nos remetemos ao
conceito de cultura porque a cultura é o referencial para a construção da identidade.
Entendemos também que a construção da identidade se dá nas relações sociais,
em uma relação dialética entre o indivíduo e o grupo social. Conforme Couche:

A identidade é sempre uma negociação entre uma “auto-identidade” –
definida por si mesma e uma “hetero-identidade” – definida pelos outros.
A situação relacional é que vai legitimar de forma positiva ou negativa, a
auto-identidade. Ou seja, numa relação de força entre os grupos, a auto-
identidade fica em desvantagem quando a hetero-identidade estigmatiza o
grupo dominado. Essa estigmatização dos grupos minoritários leva tais
grupos a um recolhimento para si de uma identidade negativa. Desenvolve-
se entre eles um fenômeno de desprezo por si mesmo que está ligado à
interiorização de uma imagem construída pelos outros (hetero-identidade).
(COUCHE, 1999 apud SOUZA, s.d., p. 5).

Neste contexto, os livros de literatura infantil representam esta
“heteroidentidade”, sendo a expressão simbólica do olhar do outro, atuam
diretamente na formação de uma consciência de mundo e no processo de
construção identitária das crianças.
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Nas histórias a quais nos referimos, é notória a total ausência da figura do
negro, ou seja, a raça negra é constantemente negada não pela presença de
estereótipos negativos, mas pela constante afirmação do ideal de raça branca. Assim
sendo, o processo de construção da identidade da criança negra, se dá sem a
referência cultural e, principalmente, corporal de sua raça. Acreditamos que nesse
processo a questão corporal é de extrema importância.

Sendo o corpo elemento primordial na percepção do “eu” quais implicações
há na negação constante desse corpo?

Para compreender melhor esta questão, é necessário, pois, analisar como o
aspecto fenotípico está relacionado com a manifestação de um racismo,
historicamente construído e sedimentado em nossa sociedade.

Segundo o professor Kabengele Munanga (2004)5, o conflito entre as raças
surge a partir do momento em que os naturalistas do séc. XVIII, ao tentarem
classificar os grupos humanos, hierarquizaram e estabeleceram escalas de valor
entre as chamadas raças, relacionando as características biológicas (cor da pele,
traços morfológicos) às qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais.

Assim, os indivíduos da raça “branca”, foram decretados coletivamente
superiores aos da raça “negra” e “amarela”, em função de suas características
físicas hereditárias, tais como a cor clara da pele, o formato do crânio
(dolicocefalia), a forma dos lábios, do nariz, do queixo, etc. que segundo
pensavam, os tornam mais bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais
inventivos, etc. e consequentemente mais aptos para dirigir e dominar as
outras raças, principalmente a neg ra, mais  escura de todas e,
consequentemente considerada como a mais estúpida, mais emocional,
menos honesta, menos inteligente e, portanto, a mais sujeita à escravidão e
a todas as formas de dominação. (MUNANGA, 2004, p. 19).

Embora, o conceito de “raça” tal como o apresentado, tenha sido refutado
pela ciência – que, após um longo histórico de pesquisas e divergências, concluiu
que as diferenças genéticas dos grupos humanos não são suficientes para distingui-
los em raças diferentes e que, biologicamente, pertencemos todos à raça humana –
É a partir desta concepção de raça que irá se estruturar as relações racistas nas
sociedades.

Para Munanga (2004) o conceito de raça, atualmente, não se refere mais a
aspectos biológicos, mas sim, ideológicos, políticos e sociais.

Ainda segundo o autor:

5 Palestra proferida no 3° Seminário Nacional Relações Raciais e Educação (Rio de Janeiro,
05/11/03).
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Embora a raça não exista biologicamente, isto é insuficiente para fazer
desaparecer as categorias mentais que a sustentam. O difícil é aniquilar as
raças fictícias que rondam em nossas representações e imaginários coletivos.
(MUNANGA, 2004, p. 26).

Assim sendo, percebemos que o racismo é uma questão estrutural de nossa
sociedade, e sua manifestação mais latente se dá através do preconceito baseado
em diferenças fenotípicas. Nos contos de fadas esse racismo é expresso pela ausência
da imagem do negro e, como já dito, pela constante afirmação de um ideal de
comportamento e beleza.

Vale ressaltar que, segundo Gonçalves e Silva (2006, p. 170), “As pessoas
situam-se humanas através de seus corpos diante do mundo, da sociedade que as
rodeia, da comunidade onde vivem, da classe e do grupo a que pertencem”.

Nesta perspectiva, o processo de construção identitária da criança negra
ocorre de forma extremamente conflituosa, pois, ao acessar seu repertório imagético,
constituído (entre outros) pelos livros de literatura infantil, ela percebe que não há
correspondência corporal positiva.

Souza afirma que o preconceito racial interfere diretamente na construção
dessa identidade, pois, o negro, tendo como referência o ideal branco,
conscientemente ou não, passa a atribuir características negativas ao seu próprio
corpo. “A amargura, o desespero e revolta pelas diferenças em relação ao branco
acabam se transformando em ódio pelo próprio corpo.” (SOUZA, s.d., p. 6).

A partir destes levantamentos, cabe-nos refletir sobre o papel da escola e do
professor diante desse processo de estigmatização6.

Em relação aos livros de literatura infantil, é notória a necessidade de
ampliarmos nosso repertório, não “descartando” os contos e fadas considerados
como os “clássicos”, mas, colocando em situação de igualdade com outras obras
literárias, outras representações culturais. Embora a produção dessas obras ainda
não tenha atingido o numero ideal, com a regulamentação da Lei 10.639/037

(BRASIL, 2003), esses números veem crescendo significativamente.
Já no que tange à questão do racismo na escola, novamente tomamos as

palavras de Gonçalves e Silva (2006, p. 175): “[...] combater o racismo não diz
respeito unicamente à identidade do estudante negro, mas também a do ser humano
profissional professor.”

Gomes (2006, p. 86) chama atenção para o seguinte fato: se concordamos
que a sociedade brasileira é marcada pelo racismo, como desconsiderar que a escola,

6 Refere-se ao conceito de estigma abordado por Erving Goffman.
7 Estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na
Educação do Ensino Fundamental e Médio.
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como uma instituição social, não seja marcada por esse fator? Outrossim
questionamos: como os professores – sujeitos socioculturais – não seriam marcados
da mesma forma?

A verdade é que essas referências imagéticas que representam um
determinado ideal estético, permeiam várias esferas sociais e não constitui apenas
o imaginário das crianças negras, mas sim rondam em nossas representações e
imaginário coletivo. Seria ingênuo pensar que o professor (e a escola) está isento
das representações desses estereótipos. Acreditamos, portanto, que o movimento
inicial é o de compreender como essas relações se constituem e se manifestam no
outro e em si mesmo, buscando referências que auxiliem na desconstrução desses
preconceitos.

Neste sentido, corroboramos com Santos (2001, apud SOUZA, s/d, p. 9):

A discriminação racial não diz respeito somente a crianças negras. Trabalhar
no ambiente escolar, de forma satisfatória contra as ideologias que vão
reforçar esse tipo de discriminação, significa instaurar novas formas de relação
entre crianças negras, brancas e afro-descendentes, corromper com os velhos
discursos eurocêntricos, promover situações de diálogo e de questionamentos
e favorecer uma vivência que permita a todos da comunidade escolar ‘garantir
e promover o conhecimento de si mesmo, no encontro com o diferente’.

Para finalizarmos, tomamos novamente as palavras de Gomes (2006, p. 87):
“Discutir, compreender e pesquisar sobre a relação étnica e cultural nos possibilita
um olhar mais aguçado sobre a instituição escolar e as novas práticas pedagógicas”.

Considerações Finais

Ao voltarmos nosso olhar para os livros de literatura infantil, percebemos
que, ainda hoje, as histórias dos “Contos de fadas” são as mais frequentemente
contadas em nossas escolas, ocupando um lugar extremamente significativo no
imaginário das crianças.

Como observamos, essas narrativas apresentam características culturais
demarcadamente europeias, ou seja, o imaginário ligado às histórias infantis em
questão, é composto por um ideal de raça branca e contribuem para a construção
de um estereótipo negativo do negro na medida em que afirmam constantemente
esse ideal branco, fato que podemos perceber, entre outros elementos, na imagem
corporal das personagens.

Nestas imagens percebemos a constante afirmação de um ideal de beleza
representado por personagens brancas, fato este que causa impactos profundos
no processo de formação da identidade de crianças negras, pois, estas não
reconhecem suas características corporais no modelo apresentado como ideal.



394

Desta forma, podemos concluir que a atribuição de aspectos negativos à
imagem do negro, se dá não pela presença negativa de um estereótipo, mas pela
ausência (quase absoluta) da imagem do corpo negro, ou seja, na medida em que a
afirmação de um modelo sugere, subjetivamente, a negação do outro.

Salientamos ainda que essas histórias fazem parte do imaginário coletivo de
uma sociedade com características profundamente racistas. Sendo que este racismo
se manifesta – ainda que de forma velada – em todas as esferas sociais, inclusive na
escola, chamamos os professores a uma reflexão na busca de novas práticas
pedagógicas que possam alterar de forma significativa a situação aqui exposta.
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A APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA
MEDIADA POR QUADRINHOS

E/OU CHARGES1

Renata Mehes 2
Vírginia Iara de Andrade Maistro 3

Introdução

Na trajetória como estudante no ensino médio, nos deparamos com alguns
professores, principalmente os de Língua Portuguesa, Ciências e História, que
traziam em algumas aulas, tirinhas, quadrinhas ou charges que saíam em jornais ou
revistas de grande circulação no país, para serem discutidas em sala de aula.

Percebíamos que todas as vezes que isto acontecia, a participação da maioria
dos alunos era notória. Todos queriam emitir suas opiniões, muitos queriam
perguntar e, assim, compreendíamos que a aula não só dava a impressão de que
passava rápido, mas levava à curiosidade de querer aprender mais sobre o que
aqueles desenhos queriam dizer.

Após alguns estudos, compreendi que aquelas quadrinhas, tiras, charges, se
constituem em um tipo de modalidade didática de que o docente pode lançar
mão para avaliar o conhecimento dos estudantes nas mais diversas disciplinas. E
desde a década de 80 os principais vestibulares realizados no Brasil têm utilizado
de charges e tiras como um método de avaliação. O próprio ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio), desde a sua primeira edição em 1998, tem cobrado
dos estudantes conhecimentos através de tiras e quadrinhos. (BRASIL, 1998).

Na maioria das vezes esses recursos são representados de forma humorística,
irônica, mas podem perfeitamente avaliar os conhecimentos dos alunos a respeito
de Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências, Política, Filosofia. Podem se
apresentar na forma de desenhos com diálogos ou não, retratando desde questões
sociopolíticas, como sarcasmos do cotidiano, festas populares, informando
determinados acontecimentos de forma irreverente, mas que demandam um bom
nível de conhecimentos gerais, uma boa redação e interpretação daqueles que
estão sendo avaliados.

1 Texto apresentado inicialmente como trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas
no ano de 2011.
2 Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina UEL/PR. Contato:
piratadasnuvens@hotmail.com.
3 Docente do Curso de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina UEL/
PR. Contato: virginiamaistro@yahoo.com.br.
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Esta modalidade didática pode se constituir num excelente meio para
transmitir conceitos científicos, para reflexões sobre cidadania, ética, respeito para
com o outro, de forma interessante e de maneira lúdica. Podem ser utilizados a
princípio pelos educadores numa aula inicial, para fazer um levantamento dos
conhecimentos prévios; como um motivador para gerar discussões acerca de um
determinado assunto; para levar os alunos a compreender de uma forma diferente
das aulas expositivas que normalmente encontramos, determinados assuntos de
Ciências e até mesmo incentivá-los para que produzam suas próprias charges e
quadrinhos, e neste sentido, estimulando o despertar da criatividade de cada um,
o interesse e melhorar a aprendizagem que pode levar a uma maior qualidade de
ensino.

As charges e quadrinhos são um material de fácil acesso e que encantam
crianças e adultos pela criatividade, crítica, humor, e por gerar questionamentos
que permitem levantar discussões, obter conhecimentos prévios, introduzir teorias
científicas, portanto, devem servir a propósitos didáticos pedagógicos. 

Trabalhar com quadrinhos foi um assunto sugerido que nos conquistou no
mesmo instante, uma vez que são populares. A maioria apresenta temas atuais, são
inteligentes, gostosos de ler, interdisciplinares e podem abranger conteúdos
específicos e ou abrangentes.

Sendo assim, nosso objetivo com esse trabalho foi o de gerar discussões e
conseqüentemente uma relação favorável de ensino e aprendizagem; promover a
aprendizagem e contribuir positivamente para a aprendizagem da Biologia.

Revisão de Literatura

Durante o estágio obrigatório que o curso de Ciências Biológicas possibilita,
observamos a inquietação dos docentes com relação à formação dos estudantes,
o que fazer para que eles percebessem e entendessem os fenômenos da natureza e
como os conhecimentos científicos apresentados poderiam gerar habilidades no
sentido de os alunos assumirem atitudes frente a situações que muitas vezes estavam
sendo expostos diariamente e como agir perante elas.

Krasilchik (1985, p. 8) diz que “além de tomar conhecimento dos fatos, os
alunos devem aprender a distingui-los dos valores, ou seja, do mérito que
subjetivamente atribuem a objetos, pessoas, grupos sociais, acontecimentos, ações,
instituições, etc.”. Desta maneira, as aulas de Ciências podem servir de espaço
para que debates a respeito de ciência, tecnologia, sociedade, ambiente e todas as
implicações sociais, políticas, éticas, advindas destas temáticas possam acontecer e
contribuir para que os jovens sejam preparados a se posicionarem frente a tais
problemáticas.



398

O contexto escolar deve se tornar um local de reflexões e discussões sobre
tudo o que cerca a vida dos seus alunos, mas encontramos em Krasilchik (1985, p.
8) que:

Os professores de Ciências foram habituados a considerar neutro o seu
campo de conhecimento e a restringir suas obrigações em sala de aula à
transmissão de informações obtidas por meio de um “método científico”
objetivo e preciso. A Ciência é apresentada como se ela tivesse surgido de
uma atividade intelectual livre de condicionamentos sociais e da influência
das convicções e dos valores dos pesquisadores. Costuma-se dar ênfase à
objetividade e isenção que caracterizam a pesquisa científica, mas dificilmente
é lembrado que a própria escolha dos problemas a serem pesquisados
decorre do julgamento do cientista sobre sua responsabilidade social e
profissional.

Segundo Coll e Colomina (1996), é comum que se dê mais importância nas
relações professor-aluno que nas interações que se estabelecem entre alunos durante
as atividade escolares, uma vez que fazem o papel de co-educadores contribuindo
para o desenvolvimento cognitivo e de socialização.

Na estruturação da participação, pode-se constatar que, nas práticas
tradicionais de ensino, as configurações interativas se dão, quase exclusivamente,
entre o professor e a classe e, em menor freqüência, entre o professor e alunos
específicos. Neste contexto, as interações sociais entre os alunos são geralmente
vistas como um obstáculo, um indicador de indisciplina que, muitas vezes, os
professores utilizam como justificativa para manter um padrão ritualístico de prática
pedagógica (DELL PRETTE et al., 1998).

Consideramos, portanto, que, no momento em que se permite que interações
entre alunos se estabeleçam, é natural que gere mais discussões e consequentemente,
aos olhos de professores tradicionais, estes comportamentos se configuram como
indisciplina; desta maneira, alguns preferem evitar desenvolver tais atividades, até
para não saírem da sua ‘zona de conforto’.

Segundo Dell Prette et al. (1998, p. 56),

Quanto à estruturação do conteúdo, os contextos tradicionais de ensino
situam, geralmente, o professor como transmissor e o aluno como um
receptor de quem se exige apenas atenção, silêncio e o cumprimento das
tarefas. Neste tipo de prática pedagógica, a participação do aluno,
essencialmente passiva, deixa uma margem muito limitada à atividade auto-
estruturante de elaboração pessoal dos conteúdos.
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Nesta visão tradicional do ensino, o aluno é visto como um indivíduo que
não traz conhecimentos, que não fez uma caminhada ao longo de seus anos e que
neste tempo nada aprendeu. Outra distorção quanto à aprendizagem é considerar
que todos os alunos são iguais: Aprendem de maneira igual e ao mesmo tempo e
que têm a mesma reação frente a uma situação de ensino e aprendizagem,
independente da bagagem histórica, cultural, e de todas as vivências que influenciam
a vida dos seres humanos.

Infelizmente, durante as nossas práticas de ensino visualizamos professores
que ainda trazem esta idéia do professor sendo o detentor do conhecimento e o
aluno visto como um ser passivo. Este tradicionalismo na formação do docente,
muitas vezes confere a ele a omissão frente a se posicionar quanto a assuntos
polêmicos, em achar que cabe aos pesquisadores e cientistas a explicação para
uma série de fenômenos; que sua função se resume apenas às quatro paredes que
limitam sua sala de aula, e que lhe cabe tratar apenas dos conteúdos contidos nos
livros didáticos. Tais posicionamentos impedem que o envolvimento com os jovens
aconteça e que momentos de diálogo sejam criados.

Por outro lado, os alunos apresentam dificuldades na aprendizagem de
Ciências e Biologia, muitas vezes decorrentes do fato de os educadores ignorarem
os conhecimentos da vida cotidiana dos seus alunos, os ‘conhecimentos prévios’,
uma vez que os educadores relatam ser grande a quantidade de conteúdos postos
nos livros didáticos em que ele se acha compelido a dar conta durante o ano
letivo.

Diante destas condições, é notório que o jovem apresente dificuldades quanto
a aprendizagem, de maneira que o que está sendo exposto não tem significado
para ele, já que um novo conteúdo só será incorporado às estruturas de
conhecimento dos alunos se adquirir significado para eles a partir da relação com
seus conhecimentos prévios e com os subsunçores formados (AUSUBEL, 1982).

Consequentemente, se o conteúdo apresentado não for significativo, se não
se conectar aos seus conhecimentos prévios, o aluno desenvolverá uma
aprendizagem mecânica ou repetitiva que será armazenada isoladamente ou por
meio de associações arbitrárias nas estruturas cognitivas, podendo ser facilmente
esquecida (AUSUBEL, 1982). Uma forma de evitar a aprendizagem mecânica é
provocar a “discordância ou conflito cognitivo a partir dos quais, mediante
atividades, o aluno consiga se reequilibrar, superando a discordância e reconstruir
o conhecimento” (PIAGET, 1997 apud PELIZARI et al., 2001, p. 40).

Segundo algumas pesquisas (PEDRANCINI et al., 2007; GIORDAN;
VECCHI, 1996) vários alunos que estão para terminar ou terminaram o ensino
básico continuam apresentando explicações que se limitam as propriedades
sensoriais a vários fenômenos dificultando a compreensão de conhecimentos
biológicos. Alguns não conseguem definir célula e ainda confundem esse conceito
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com o de átomo. E mesmo com os alunos empregando termos de conotação
cientifica como cromossomos, genes, alelos, dominância e recessividade, eles não
compreendem os processos de divisão celular, localização, estrutura e função do
material genético e sua relação com a transmissão de caracteres hereditários.

Outra dificuldade apresentada pelos alunos é que eles normalmente não
conseguem ligar, associar conceitos e processos biológicos; eles vêem tudo de
forma fragmentada. Talvez isso ocorra porque os conteúdos eram e ainda são
ensinados assim todos ‘guardados em gavetas’ (PEDRANCINI, 2007).

Compreende-se que muitos estudiosos almejam mudanças nesse sistema e
acreditam na importância da interação professor-aluno no processo de ensino
aprendizagem. Como afirma Candela (1998, p. 162), “na interação discursiva,
envolvendo conceito, gradativamente se constrói um contexto argumentativo, que
dialeticamente propicia a elaboração de novas aproximações ao significado” (apud
PEDRACINI, 2007, p. 7). É nas interações onde se tem estímulos e respostas
frente a estes estímulos, é que podemos aprender.

Não é interessante que o aluno simplesmente reproduza e repita o que foi
falado pelo professor, ou lido no livro texto. O aluno precisa participar, interagir
para construir seu próprio conhecimento. É preciso criar condições para que todos
os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários,
pois só assim poderão compreender a realidade em que vivem e poderão se
relacionar social, política e culturalmente, sendo tais condições fundamentais para
o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática e não
excludente (BRASIL, 1997).

Diante desses problemas que ocorrem em sala de aula, o professor não
pode deixar de refletir sobre suas ações e buscar sempre melhorar, lendo,
pesquisando e estudando. O educador tem que estar envolvido com o que faz,
porque assim continuará tentando sempre aprimorar-se, trazendo aulas que
despertem interesse dos alunos e que os instigue a gostar e querer aprender.

Consideramos que ao utilizarmos quadrinhos, charges e/ou cartuns vem ao
encontro de se possibilitar que espaços de diálogo e de debates sejam criados;
proporcionando aos alunos, exporem suas próprias ideias e ouvindo as das outros,
expressarem sua criatividade e melhorarem sua capacidade de interpretação.

Portanto, pretendemos com os quadrinhos trazer para sala de aula algo que
está no dia a dia do aluno, no sentido de ilustrar com uma pequena história o que
acontece local ou globalmente na vida das pessoas, e a partir delas, desenvolver
uma aula que os alunos participem com suas ideias, incorporem conhecimentos
científicos e reelaborem seus saberes de tal maneira que a aprendizagem seja
significativa e não mecânica.

Cartum, charge e tiras em quadrinhos são diferentes entre si, mas não é tão
simples classificá-los (MORETTI, 2006 apud SILVA, 2010, p. 40). O cartum é
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mais recente que a charge, tem como característica ser constituído por um único
quadro e universal, atemporal e raramente se utiliza de caricatura. Já a charge é
datada, apresenta localização espacial, emprega com frequência as caricaturas, e
para entendê-la, é necessário reconhecer os personagens e o contexto que ela faz
referência no âmbito social cultural ou público, e por isso é um importante elemento
histórico e está relacionada a uma determinada época ou acontecimento. Tanto a
charge quanto o cartum contem críticas sociais e política (MORETTI, 2006 apud
SILVA, 2010, p. 40).

Os quadrinhos abordam assuntos diversos: eles podem ser críticos,
esotéricos, infantis e adultos. E para que a história seja em quadrinhos, precisa ter
no mínimo dois quadrinhos ou cenas, seus personagens são fixos e suas histórias
podem se desenvolver numa tira, numa página ou várias, formando um álbum
ou revista (MORETTI, 2006 apud SILVA, 2010, p. 40).

Entendemos que os conceitos que as charges ou tirinhas representam são
um tipo de linguagem e como tal têm um papel fundamental na mediação da
aprendizagem significativa assim proposta por Ausubel, pois ela é instrumento
para a conceitualização. Já para Postman (1969), “o conhecimento é Linguagem”
e, segundo Maturana (2001), “nós existimos na linguagem” (apud MOREIRA,
2003, p. 2). Sem a linguagem seria praticamente impossível o desenvolvimento,
transmissão, negociação, captação e compartilhamento de significados.

Para Moreira (2003), a aprendizagem só será significativa quando novos
conhecimentos, conceitos, idéias, modelos e fórmulas passam a significar algo
para o aprendiz, quando o aluno é capaz de, com suas próprias palavras, explicar
algo e ou resolver um problema novo.

Ensinar dificilmente se tornará uma tarefa fácil e simples, visto que, muitos
são os fatores que contribuem para que ocorra o desenvolvimento cognitivo do
aluno: o professor necessita apresentar domínio de assunto, tem que saber explicar,
contextualizar, saber lidar com turmas tão heterogêneas e o aluno tem que querer
aprender. É importante que o professor utilize métodos diversos, na tentativa de
alcançar o aprendizado do maior número possível de alunos (NEGRÃO, 2010).

Segundo Ausubel, para que a aprendizagem seja significativa as novas
informações, devem ser assimiladas de forma estável e útil, e se relacionar com
conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aluno (ARRUDA et al., 2004,
p. 196).

Assim, para que a aprendizagem ocorra, é preciso que o aluno esteja
interessado em aprender e também em relacionar os novos conhecimentos com
os já existentes e mesmo independente do quanto um novo conhecimento seja
significativo “Se a intenção do aluno for memorizá-la arbitrária e literalmente
tanto o processo de aprendizagem como os resultados do mesmo serão mecânicos
e sem significados”. E se a tarefa de aprendizagem não for potencialmente
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significativa mesmo que o aluno esteja interessado em aprender significativamente
nem o processo nem o resultado da aprendizagem serão significativos (AUSUBEL,
1982).

Neste sentido, Garcia (1992, p. 56-76)

[...] propõe uma nova epistemologia da prática como saída para a atuação
profissional diante de situações que, por vezes, a racionalidade técnica não
consegue dar conta. Segundo este autor, a própria prática conduz
necessariamente à criação de um conhecimento específico e ligado à ação,
que só pode ser adquirido por meio do contacto com a prática, pois se
trata de um conhecimento tácito, pessoal e não sistemático.

“Existem à disposição inúmeras ferramentas para melhorar a aula, como
vídeos, animações, instrumentos práticos, entre outros, mas o elemento mais
importante para se trabalhar uma disciplina é o educador” (ONUCHIC e
ALLEVATO, 2005, p. 214). Contornar as dificuldades que a disciplina de Biologia
apresenta “e fazer com que os alunos aprendam os conteúdos de forma agradável
e satisfatória é função do docente” (NEGRÃO, 2010).

Portanto, os quadrinhos trouxeram para a sala de aula algo que está no dia
a dia do aluno no sentido de ilustrar com uma pequena história o que acontece
local ou globalmente na vida das pessoas, e a partir delas, desenvolveu-se uma
aula em que os alunos participaram com suas ideias, incorporaram conhecimentos
científicos e reelaboram seus saberes de tal maneira que a aprendizagem foi
significativa e não mecânica, comprovados pelas avaliações feitas.

Procedimentos Metodológicos

A investigação

Esta investigação pretendeu analisar a possibilidade do uso de quadrinhos e
ou charge para contextualização de temas da Biologia que favoreçam discussões
que envolvam o aluno no processo de ensino aprendizagem. Ao final do processo
investigou-se se houve progresso quanto á aprendizagem do que foi proposto e
se ocorreu aprendizagem significativa aula após aula, confrontando as respostas
dadas desde a primeira aula.

As aulas foram realizadas no Colégio Estadual Adélia Dionísia Barbosa -
Ensino Fundamental e Médio - localizado na região norte da cidade de Londrina,
Paraná, onde o público alvo foram 40 alunos do Ensino Médio.

Para a consecução desses objetivos, utilizamos os referenciais teóricos citados.
Ao escolher o material não foram levadas em consideração as diferenças

existentes entre cartum, charge e quadrinhos. Foram feitas pesquisas nos principais
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jornais de circulação no país no sentido de selecionar material que remetessem a
assuntos relacionados à Biologia, por exemplo: poluição, aquecimento global,
zoologia, saúde.

Esta pesquisa foi realizada em 04 (quatro) aulas, em encontros quinzenais.
Para cada aula foi utilizada uma tirinha diferente, idênticas para cada aluno em
cada aula, e foi solicitado que escrevessem em uma folha de sulfite o que perceberam
nela, que informação/mensagem transmitiu. Após isto, foram recolhidas as folhas
escritas e levantadas as questões que o material entregue suscitava para instigar os
alunos a participar oralmente sobre o que entenderam e o quanto sabem sobre o
assunto.

Os dados foram coletados a partir de entrevistas escritas e depois através
de discussões e exposição de opiniões.

Posteriormente os dados foram transcritos e analisados em toda a sua
riqueza, respeitando a forma como foram registrados, pois, de acordo com Bogdan
e Biklen (1994, p. 50), “na pesquisa qualitativa não se recolhem dados ou provas
com a finalidade de confirmar hipóteses construídas previamente; ao invés disso,
as abstrações são construídas à medida que os dados forem recolhidos se vão
agrupando”.

O problema da pesquisa

Analisar o papel de charges, cartuns e/ou quadrinhos na aprendizagem de
Biologia.

Os sujeitos da pesquisa

A escola onde realizamos esta pesquisa localiza-se na região norte de Londrina
e é constituída por uma população de perfil econômico bastante heterogêneo,
predominando a atividade comerciária, o trabalho informal ou autônomo em
atividades diversas, como por exemplo: construção civil; pedreiro; carpinteiro;
pintor; servente; mestre de obras, entre outras.

No contexto escolar encontram-se problemas que interferem de
sobremaneira a participação ativa, tanto dos estudantes quanto de seus responsáveis,
nas atividades desenvolvidas em seu interior, como o uso de drogas ilícitas,
alcoolismo, violência doméstica, gravidez precoce, desestruturação familiar, fazem
parte da realidade da escola. O contato com a família, na maioria das vezes, é
feito por telefone.

Quanto ao nível de escolarização, a comunidade possui baixo índice de
pessoas com formação superior, sendo que, o nível fundamental é predominante.
Há um elevado percentual com ensino fundamental concluído e o número de
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analfabetos ultrapassa 5%. No entanto, ao inquirirmos os alunos sobre o que
desejavam para o seu futuro escolar, a maioria relatou almejar a formação superior.

A coleta, registro e análise dos dados

As falas dos participantes foram registradas por meio de anotações após o
término das aulas. Procurávamos nos lembrar de todos os fatos que haviam
ocorrido durante as aulas e os anotávamos, numa espécie de diário de classe ou
memórias.

As interpretações escritas de cada quadrinho, cartum ou charge, foram
obtidas no início das aulas, logo após a entrega das tirinhas, e nesse momento,
pedia aos alunos que escrevessem na folha de sulfite qual a compreensão que
tinham sobre elas.

Após este exercício, passávamos para a fase seguinte que era discutir com o
grande grupo sobre o que cada um havia entendido. Depois deste momento,
pedia-lhes que tornassem a olhar para a tirinha e escrevessem novamente sobre ela
no espaço deixado abaixo na folha de sulfite.

Neste momento, percebíamos que os alunos evoluíam quanto aos seus
conhecimentos científicos. As suas concepções quanto aos conhecimentos biológicos
melhoravam.

Quadrinho 1 – Turma da Mônica do Maurício de Sousa

O quadrinho mostra um casal de idosos sentados em um banco de praça e
conversando. O senhor Agenor fala: — Ai, Dinorá! Quando vejo você, meu coração bate
rápido... muito rápido! E a Dinorá responde: — OH, Agenor! Você sabe o que significa
isso? E o Agenor diz: — Sei sim! O meu marca-passo pifou!

A participação dos alunos foi intensa, mesmo que inseguros por não saberem
exatamente o que era um marca-passo, interagiram constantemente o que permitiu
um bom desenvolvimento da aula. Não sabiam que todos nós temos um marca-
passo natural no nosso organismo, ou seja, um nodo sinusal responsável por
determinar a frequência cardíaca. Para eles, o marca-passo é um aparelho que fica
no coração de algumas pessoas com problemas cardíacos e que as pessoas saudáveis
não possuíam algo parecido.

Observe a interpretação do sujeito, logo abaixo.
“É um aparelho que põe no coração para regular os batimentos.”
Nessa interpretação percebe-se que marca-passo é um aparelho.

Consequentemente, como ele não passou por nenhuma cirurgia não apresenta
esse dispositivo em seu corpo. Essa ideia parecia ser comum a todos os sujeitos
presentes na aula, uma vez que a maioria concordou com a afirmativa do aluno.
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Explicamos que se uma pessoa tem problemas cardíacos, pode necessitar,
por recomendação médica, de uma implantação de um marca-passo. Mas em
condições saudáveis, todos nós possuímos em nosso coração um marca-passo
natural que regula os batimentos do coração. Pelas características do coração e do
seu marca-passo natural, afirmamos que ele pode continuar “batendo” por algum
tempo, mesmo após ser retirado do corpo.

Essa afirmação foi motivo de muita polêmica e discussão; e um dos sujeitos
presentes disse nesse momento: O coração bate fora do peito sim, porque se isso não fosse
possível não daria para fazer transplante de coração.

Outra questão que o quadrinho suscitou é que, se o coração do Senhor
Agenor acelerou, é por que o marca-passo não estava funcionando direito. Alguns alunos
tentaram explicar o funcionamento do marca-passo pelos acontecimentos da
história, da seguinte maneira:

O seu Agenor quando vê a senhora Dinorá, o coração dele dispara. A senhora Dinorá
pensa outra coisa (amor), mas quando pergunta ele fala que o marca-passo pifou (marca-passo é
um aparelho que tem no coração para bater mais devagar, se falhado o coração acelera). O
coração dele acelera porque ele gosta muito da senhora Dinorá. Quando ele fala que o marca-
passo pifou, ela fica frustrada triste e pensa que não é amor.

Então perguntamos:
1) Se quando virem alguém por quem estão apaixonados e o coração

acelerar, é por que estão doentes ou por que o marca-passo não está funcionando
bem?

Resposta dos alunos: Nenhum dos dois.
2) E quais as outras situações em que a frequência cardíaca fica maior?
Resposta dos alunos: Por susto ou por medo.
3) Se algo quebra, um rádio, por exemplo, o que acontece com o

funcionamento?
Resposta dos alunos: Pára ou funciona mal.
Assim, foi possível perceber o quanto é importante manter a comunicação

com os alunos, possibilitar instantes de diálogos e interações, uma vez que as
dificuldades deles são diferentes das nossas e a falta de comunicação pode
comprometer o entendimento e desempenho dos mesmos. É importante, também,
que o professor fique atento aos questionamentos da classe e só passe para o
próximo assunto quando tiverem sido esgotadas todas as possibilidades e dúvidas.
E o que percebemos que , quando voltaram a reescrever sobre a quadrinha, os
conceitos já se mostravam mais próximos dos conceitos científicos.

Neste sentido, Garcia (1992, p. 56-76), confirma que “a prática conduz a
formação de um conhecimento específico ligado a ação que é adquirida por
aqueles que vivenciam a prática”.
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Sendo assim, entendemos que esta aula atingiu nossos objetivos uma vez
que os alunos participaram intensamente e corrigiram os conceitos que haviam
escritos de maneira errônea, inclusive usando termos científicos.

O quadrinho do Garfield de Jim Davis

O quadrinho mostra o gato Garfield sentado no sofá, assistindo TV e
ouvindo: — Um dia os insetos dominarão o mundo! Neste instante, ele sai da sala correndo
e se fantasia de inseto. Seu dono, assustado ao vê-lo com um par de antenas na
cabeça, pergunta: — O que foi agora? E o gato pensa: — Seguindo as tendências, escravo!

O assunto a que se refere o quadrinho era desconhecido pelos sujeitos da
pesquisa; então, por meio de perguntas, fizemos um levantamento dos
conhecimentos prévios sobre a temática central que fazia referência a insetos e
artrópodes. Sugerimos que desenhassem um inseto; o que fizeram corretamente,
pois pela nossa experiência, normalmente quando falamos em insetos, os alunos
referem-se à aranha; portanto, confundem inseto com aracnídeo.

Um dos sujeitos da pesquisa perguntou o seguinte: mas se inseto é invertebrado
como pode ter esqueleto? O que foi prontamente respondido por outro sujeito: invertebrados
era referente às vértebras e não ao esqueleto. Entendemos que talvez, numa aula
convencional em que só o professor fala, esse sujeito poderia permanecer com
essa dúvida, mas num espaço onde as interações são possíveis, quem lhe deu a
resposta correta foi outro sujeito da sala.

Concordando com as pesquisas de Coll e Colomina (1996) e Dell Prette
(1998), compreendemos que as interações que esta modalidade didática possibilita
permitem ao professor abordar o assunto de maneira mais descontraída ou incisiva.

Reiteramos a necessidade de dar voz e vez para o aluno, para que tire
dúvidas, exponha suas dificuldades, e desta maneira, o professor não será redundante
e também conhecerá os mitos e as ideias sobre determinado assunto, e poderá, a
partir dessa atividade, trabalhar os conhecimentos científicos suscitados com a
proposta. Mas só conseguiremos isto se permitirmos que interações se estabeleçam.

O quadrinho sobre mitose (Qebio)

Nesse quadrinho, um cromossomo duplicado e condensado fala para a
cromatina ao seu lado, descondensada e emaranhada: — A mitose começa em cinco
minutos... eu não acredito que você não está condensado ainda!

Neste quadrinho sobre mitose, não foi possível uma interação satisfatória.
Os alunos se queixaram e disseram que não entenderam a história, a ponto de não
conseguirem discutir sobre o assunto a que ela se referia. Apesar de estarem no
segundo ano do ensino médio, não sabiam dizer o que entendiam por mitose. Foi
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preciso retomar e explicar todo processo de divisão e ciclo celular para aí sim
reinterpretarem o quadrinho.

Mas antes de retomar o processo de divisão celular e ciclo celular, no
momento em que disseram não saber o que era mitose, as respostas que obtivemos
fora as seguintes: mitose é uma doença; é uma função do cérebro, que transmite um pensamento.

O DNA representa neste quadrinho o ciclo celular, e para outro aluno:
É um bolo de linha; são desenhos de computadores, que parecem joguinhos; o x está

falando para esse negócio esquisito que ele teria que se desmanchar; eu não entendi muita coisa disso
aqui não, aqueles fios pretos mais parece macarrão queimado e aquele outro negócio parece uma
tesoura, e mitose nem sei o que é.

Neste momento, achamos que seria necessário retomarmos o conteúdo
sobre divisão celular, uma vez que não nos sentimos confortáveis em passar para
outro quadrinho, deixando estas questões e situações pendentes.

Ao fim da segunda aula sobre divisão celular, ao reapresentarmos o
quadrinho, percebemos modificações na interpretação dos informantes, quando
então um aluno disse:

 O DNA já condensado está falando para o outro DNA, que a mitose começa em 5
minutos, só que ele está ainda solto e não se condensou. O que está desmanchando está na fase de
interfase, enquanto o outro já está em processo de condensação, ou seja, de mitose.

Portanto, agora para os alunos, não se trata mais de um negócio esquisito, é o
DNA, e já identifica que o DNA descondensado está em interfase.

Outro exemplo, dado por outro aluno, é que: a célula está quase começando a
mitose, e um cromossomo não está condensado, e se ele não estiver condensado, a mitose não ocorre.

Todos estes encaminhamentos corroboram com os estudos de Ausubel
(1982), que diz sobre a importância do professor buscar os conhecimentos prévios
dos alunos, pois assim a ancoragem do novo conhecimento é efetivada, enquanto
que trabalhar algo abstrato, subjetivo e que nada se relaciona ao que já se sabe, fica
mais difícil a compreensão. Se o aluno não entende o que está sendo falado pelo
professor, poderá perder o interesse ou simplesmente decorar para tirar uma boa
nota na prova, sem de fato ter aprendido.

Compreendemos que o professor não pode apenas ouvir o que o aluno
sabe, mas deve sempre corrigir o que achar necessário e introduzir novos conceitos,
modificando aqueles conceitos errados ou ligados ao senso comum.

Comparando as aulas em que foram discutidos os assuntos do quadrinho
de Garfield sobre insetos e do quadrinho sobre mitose, no primeiro acreditamos
que responderam mais acertadamente, pelo fato de que o assunto é algo que está
presente no cotidiano dos alunos; sempre vêem baratas, pernilongos, abelhas,
borboletas e formigas. Mas, durante as discussões, percebemos que as respostas
se aproximavam dos conhecimentos científicos.

No entanto, no quadrinho sobre mitose, que faz alusão a acontecimentos
que ocorrem no interior das células, acreditamos que, pelo fato delas serem
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microscópicas, remete a algo que não faz parte da vida cotidiana deles. Fica difícil
trabalhar as particularidades, tais como organelas e estruturas celulares se não for
feita uma explicação geral, e se o assunto já tiver sido dado em outros momentos
anteriores, é necessário fazer uma revisão para relembrar os conhecimentos
anteriores.

As células são unidades que nos constituem, mas muitos alunos demonstram
dificuldades em perceber isso e não entendem o porquê da importância dos estudos
sobre Mitose, Carioteca, DNA, Mitocôndria, Complexo de Golgi, Membrana
Plasmática.

É preciso retomar sempre que possível os conteúdos, porque a sua
compreensão não está clara para os alunos. É essencial contextualizá-los e possibilitar
a transposição didática, que de acordo com Chevallard (2005), é necessário
transformar o conhecimento científico, sábio, em conhecimento compreensível a
fim de entenderem e conectarem uns com os outros já aprendidos.

Charge sobre células-tronco

A charge mostra um desmatamento e um caminhão carregado de madeira.
O colega do motorista fala para o motorista: — Se a polícia parar, a gente diz que é
pra pesquisa de células-tronco!

Assim como os outros assuntos desenvolvidos, as células-tronco não eram
de conhecimento dos alunos. Eles escreveram e falaram das questões ambientais e
comércio ilegal de madeira. E mesmo não sabendo o que são células-tronco,
sabiam que não era o que o quadrinho mostrava. Mas aqui houve uma facilidade
maior em trabalhar com algo que ainda não foi estudado. E na discussão eles
afirmaram que células-tronco são células do nosso corpo.

As pessoas que estão no caminhão, estão roubando madeira, então se a polícia for apreender
eles, dirão que é célula-tronco; porque é uma célula que vem do tronco dessa árvore, mas célula-
tronco não é isto é uma célula importante que está presente no corpo dos animais.

Com o diálogo também foi possível perceber que os alunos confundem
medula espinhal com medula óssea. Para maior esclarecimento sobre a temática
central passamos dois vídeos, um mostrando a retirada de medula óssea do osso
ílio por punção, de um jovem com leucemia e outro sobre a retirada do material
do cordão umbilical.

Estas respostas levam a inferir a necessidade de rever nossos conceitos
sobre a importância das diversas modalidades didáticas que podem ser praticadas
em aulas de Biologia, não só no sentido de torná-las atraentes aos olhos dos
educandos, mas da necessidade, a partir do levantamento dos conhecimentos
prévios, possibilitar que os conhecimentos científicos ocupem seus lugares na
aprendizagem efetiva dos alunos. Portanto, acreditamos que inserir nas aulas de
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Biologia a leitura e interpretação de quadrinhos ou charges é de grande importância
no processo ensino e aprendizagem.

Considerações Finais

É possível concluir que as histórias em quadrinhos, charges e/ou cartum são
passíveis de serem empregadas nas aulas de Ciências e Biologia, com o intuito de
promover a aprendizagem dos alunos. No entanto, o professor não pode ignorar
certas práticas que permitam aos educandos utilizar outros sentidos para a
efetivação da aprendizagem, visto que eles têm dificuldade de aprender aquilo
que não possibilitou a formação dos subsunçores dos estudos de Ausubel.

Portanto, quando o professor for tratar de assuntos tidos como mais
complexos dentro dos diversos conteúdos da Biologia, é preciso buscar estratégias
diferenciadas daquelas de uma aula puramente expositiva, para que a aprendizagem
se estabeleça, e a interpretação por meio de quadrinhos ou charges e/ou cartum foi
comprovada por nós como um excelente recurso para tal estabelecimento.

Compreendemos que, para uma aula que utiliza quadrinhos, charges e/ou
cartum, estão envolvidas discussões e muitas possibilidades de interações e, dessa
maneira, é necessário ter claro qual o objetivo que se deseja alcançar e quais os
questionamentos que podem ser feitos para que a discussão não se acabe
rapidamente, que todos os recursos disponíveis possam ser esgotados e que os
conceitos possam ser aprofundados.

E caso os alunos não saibam responder prontamente ao que as figuras
querem dizer, que o professor refaça as perguntas, que os instigue a ler nas
entrelinhas, que busque resgatar os conhecimentos prévios, tão necessários para
aprender aquele novo conhecimento. Existem várias propostas e métodos para
facilitar a aprendizagem, então é essencial que o professor leia, busque, ouse e use
a criatividade para que a aprendizagem se estabeleça.

A utilização de quadrinhos, charges e/ou cartum apresentados neste trabalho,
comprovou a sua relevância para a aprendizagem dos alunos do ensino médio,
uma vez que, ao finalizarmos cada encontro, percebíamos, por meio do texto que
os estudantes escreviam nas folhas de sulfite, que suas concepções à respeito da
temática central mudaram em relação às primeiras ideias que demonstraram, e
que estas concepções atuais se aproximavam de conceitos científicos.

Concluímos que, possibilitar em uma aula, espaço para discussões sobre
conceitos biológicos, em forma de desenhos, com diálogos ou não; de maneira
irreverente ou lúdica, além de demandarem uma boa redação, permitem interações
saudáveis e maior compreensão do conteúdo focado levando a uma maior
aprendizagem.
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IMPLICAÇÕES E POSSIBILIDADES
NO ÂMBITO DA GESTÃO ESCOLAR:

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA

Adriana Regina de Jesus Santos 1
Marta Regina Furlan Oliveira2

Introdução

O presente relato de experiência intitulado tem como objetivo apresentar
uma reflexão no que se refere à organização do trabalho pedagógico, tendo como
parâmetro alguns indicadores de qualidade da educação, tais como: ambiente
educativo, relação professores – alunos – funcionários, prática pedagógica, avaliação,
projeto político pedagógico, estrutura física voltada a acessibilidade, biblioteca e
formação continuada. Justifica-se este estudo por entender que é necessário um
olhar estranho para a realidade escolar. Faz-se necessário ressaltar que este relato
de experiência é fruto de um trabalho realizado no ano de 2010, ano este da nossa
gestão na escola, isto é, assumimos a direção em junho de 2010 e para conhecermos
melhor a realidade desta Instituição realizamos uma Avaliação Institucional tendo
como diretriz desvelar a realidade administrativa e pedagógica, podendo assim,
pensar em estratégias que pudesse vir a contribuir no processo administrativo,
pedagógico e político do Colégio de Aplicação da UEL, de maneira significativa,
podendo assim, relacionar teoria e pratica, isto é, na medida em que fossemos
analisando a pratica social da escola, poderíamos buscar nas literaturas pressupostos
para embasar a práxis pedagógica.

Marco Teórico

Em se tratando das mudanças que vêm ocorrendo na educação Brasileira,
ao longo dos anos, principalmente, após a promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação n.º 9.394 (BRASIL, 1996), que apresentou novos pareceres

1 Professora doutora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina
e diretora geral do Colégio de Aplicação. Contato: adrianatecnologia@yahoo.com.br.
2 Professora doutoranda do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina
e vice-diretora do Colégio de Aplicação. Contato: marta.furlan@yahoo.com.br.
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dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, deixou os profissionais da
educação de todos os níveis muito inseguros sobre como administrar? O que
ensinar? Como ensinar?

Todas estas questões levaram-nos a pensar que a escola é uma instituição
voltada para a educação como apropriação da cultura humana produzida
historicamente, isto é, uma instituição que provê a educação sistematizada, voltada
ao atendimento das camadas trabalhadoras, contribuindo assim, na construção da
formação humana do educando.

Isto posto, toda a estrutura educacional deve ser organizada com a finalidade
primeira de promover a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano,
através de experiências sociais ricas e dinâmicas, que nem sempre ocorrem. Longe
dos lápis, gizes, papel e métodos artificiais por meio dos quais professores tentam
ensinar alunos, o trabalho pedagógico e a gestão na escola, deve primar pelo
contato com a realidade existencial dos envolvidos, pelas interações sociais, pelo
diálogo entre pares, pelos desafios, pelas experiências ricas e diversificadas, pelo
questionamento, pela descoberta, pelo acesso à cultura, fonte da apropriação das
qualidades humanas, como nos lembra Vygotsky (1998).

Ainda, o trabalho administrativo e pedagógico do gestor precisa privar-se
de conhecer a realidade escolar que está inserida, a fim de que as estratégias
mediadoras se façam acontecer com criticidade e com comprometimento.

O próprio processo de produção do conhecimento que vem sendo
processado na escola precisa de emergentes mudanças, pois o conhecimento não
deve apenas servir para a utilidade do mercado e do consumo, tampouco enquanto
enquadramento intelectual; mas, sem dúvida, que sirva para a emancipação humana,
ou seja, para ampliação intelectual do indivíduo e de suas ações em qualquer situação
e/ ou experiência de sua vida.

Almejamos, a partir de uma nova linguagem e da gestão escolar, entender
a mediação dos profissionais como sendo fundamental para a formação do
pensamento humano; bem como a constituição de uma escola de qualidade. Para
tanto, apresentamos na sequência lógica desse texto, as ações desenvolvidas, bem
como todo o processo de diagnose, análise, reflexão e intervenção da equipe
diretiva.

Metodologia: alguns caminhos percorridos e possíveis resultados

Para a realização deste estudo utilizamos como metodologia a abordagem
qualitativa e quantitativa, por meio da pesquisa bibliográfica e de campo. Este
trabalho foi realizado no ano de 2010 no Colégio de Aplicação da Universidade
Estadual de Londrina, onde foi aplicado um questionário para todos os
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profissionais da educação, tendo como base os indicadores da qualidade na
educação apresentados pelo INEP-MEC3 (INEP, [s.d.]a).

Em se tratando do Colégio de Aplicação/UEL este vem se
comprometendo com o ensino num tempo histórico de 50 anos, desde seu
surgimento em 20 de junho de 1960, pelo Decreto nº 30.178 (UEL, [s.d.]).
Atualmente constitui-se como um Órgão Suplementar da Universidade Estadual
de Londrina, vinculado ao Centro de Educação, Comunicação e Artes e,
pedagogicamente, ao Departamento de Educação. A Estrutura e Funcionamento
do Colégio de Aplicação é fruto da parceria entre Universidade e Secretaria de
Estado da Educação do Paraná, por meio de um Termo de Cooperação Técnica.
Através deste é ofertada a Educação Básica nos seguintes níveis de ensino: Educação
Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio e Ensino
Profissionalizante (Curso Técnico de Enfermagem e Curso Técnico de Cuidados
com a pessoa Idosa). No ano de 2010 tivemos a comemoração em relação aos
50 anos do Colégio de Aplicação. Tendo em vista os relevantes trabalhos prestados
por esta Unidade Escolar, a Câmara de Vereadores da cidade de Londrina fez
uma homenagem ao Colégio, e este recebeu a Comenda Ouro Verde.

A partir do documento organizado pelo Ministério da Educação e Cultura
(INEP-MEC) no que tange aos indicadores de qualidade da educação, realizamos
uma avaliação institucional pautada nos seguintes aspectos: ambiente educativo,
prática pedagógica, avaliação, projeto político pedagógico, estrutura física voltada
a acessibilidade, biblioteca e formação continuada. Neste sentido, os indicadores
puderam nos orientar para pensar e repensar o cotidiano da nossa escola.

No que tange as condições gerais do ambiente educativo, 70% dos
profissionais da educação do Colégio de Aplicação afirmaram que o ambiente
educacional é em parte, acolhedor, amigável, estimulador e promotor da inclusão.
Já os 30% restante dos entrevistados apontaram que o ambiente não é acolhedor,
amigável e conseqentemente não propicia a inclusão.

No que se refere à relação entre professor e aluno, pudemos perceber que
55% dos entrevistados afirmaram que a relação entre professor e alunos é em
parte, amigável, respeitosa, solidária, porém com algum distanciamento. Os outros
55% afirmaram que a relação entre professor e aluno acontece de maneira
significativa.

Através das respostas dadas constatamos que os profissionais da educação
entendem que a relação é muito importante, porem é necessário fazer um trabalho
pontual para tentar superar o distanciamento que existe entre professor e aluno,
pois esta é de extremo valor no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que,
é na e pela interação social que o homem não só tem acesso ao saber acumulado

3 Lê-se Instituto Nacional de Educação e Pesquisa do Ministério da Educação.
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pelos seus antecedentes como, ao fazê-lo, constitui-se enquanto sujeito,
transformando esses valores – pela mediação – em postulados. De fato, as relações
estabelecidas no social são “[...] inteiramente determinada pela estrutura do meio
onde cresce e se desenvolve o organismo. Por isso toda a educação é de natureza
social, queira-o ou não” (VYGOTSKY, 1998, p. 63).

Pensando na escola e na relação entre ensino e aprendizagem é interessante
afirmar que a experiência pessoal do aluno se torna a base principal do trabalho
pedagógico. Vygotsky (1998, p. 63) estabelece: “Em termos rigorosos, do ponto
de vista científico não se pode educar o outro. É impossível exercer influência
imediata e provocar mudanças no organismo alheio, é possível apenas a própria
pessoa educar-se, ou seja, modificar as suas reações inatas através da própria
experiência”, claro que constituídas a partir das relações sociais.

Desta forma, o Colégio de Aplicação/UEL tem repensado suas diretrizes
pedagógicas e diretivas a fim de que a relação docente e discente seja realmente
significativa no processo de formação do pensamento humano elaborado. Para
isso, a perspectiva se volta para o papel docente mediador, oportunizando no
processo de ensino um diálogo aberto ao conhecimento.

Em se tratando da relação entre funcionários e alunos, podemos inferir que
73% dos entrevistados afirmaram que existe respeito mutuo entre alunos e
funcionários, porém a relação é um pouco distante e com poucas demonstrações
de amizade e solidariedade. Os outros 27% dos entrevistados disseram que a
relação entre funcionários e alunos não demonstra respeito, amizade e solidariedade,
cada um faz seu papel dentro da escola, sem maior envolvimento.

Outra preocupação abstraída nesse diagnóstico, segundo os entrevistados,
totalizando 100%, foi de que o tempo do recreio não tem sido monitorado. Essa
falta de monitoramento pode provocar, atitudes que podem ser revertidas em
incentivo ao bullyng e outra forma de inibição e exclusão, pois não existe nenhuma
ação intencional neste período.

Diante disto, é necessário que a escola promova atividades dirigidas no
intervalo. Vemos a necessidade de uma reflexão mais coerente e condizente com
as intervenções diante aos alunos, estimulando-os e possibilitando-os situações de
aprendizagens coerentes com a sua fase em desenvolvimento.

Ainda nesta investigação, pudemos identificar informações importantes
quando considerada a prática pedagógica e a avaliação. Questionados acerca do
local onde ocorrem as práticas pedagógicas, percebemos que 67% dos entrevistados
afirmaram que as práticas pedagógicas eventualmente acontecem fora da sala de
aula e exclusivamente com a presença do professor e dos alunos. Os outros 33%
disseram que as praticas pedagógicas não acontecem exclusivamente na sala de
aula, são observadas atividades de leitura, pesquisa, trabalhos em grupo, contato
com o meio ambiente, artefatos artísticos e culturais, contando com a participação
de professores e alunos das licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina.
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São raras as situações em que os alunos saem da escola para outras atividades,
limitando-se apenas ao processo de ensino aprendizagem em sala de aula nas
respectivas disciplinas e de maneira fragmentada. Diante disso, a comunidade escolar
percebe a necessidade de pensarmos em atividades contextualizadas e significativas,
podendo assim, possibilitar aos alunos uma relação entre a leitura de mundo e a
leitura da palavra. Estes objetivos estão sendo construídos por meio da parceria
estabelecida entre o Colégio de Aplicação e as Licenciaturas da Universidade
Estadual de Londrina, coordenada pelo Fórum Permanente das Licenciaturas
(FOPE)4 (UEL, [s.d.]b).

Dado a discussão sobre à avaliação da aprendizagem dos alunos, vimos
por meio dos dados que os entrevistados, totalizando 52%, afirmaram que, além
dos aspectos informativos (notas), o professor utiliza elementos formativos para
gerar o conceito final; há pouco estímulo à auto-avaliação; e existem atividades
interdisciplinares com regularidade. Já os 48% relataram que a avaliação leva em
consideração somente os elementos formativos, não incentivando nenhum estimulo
a auto-avaliação, não existindo portanto, praticas interdisciplinares.

Quanto ao Projeto Político Pedagógico, 58% dos entrevistados informaram
que o PPP foi construído com a participação da comunidade escolar e constitui as
diretrizes das atividades curriculares e da organização da escola e se expressa nas
práticas cotidianas, traduzindo os compromissos institucionais, diretrizes filosóficas
e pedagógicas estabelecidas para uma escola de qualidade. No entanto, 42% dos
entrevistados disseram que o PPP não foi construído de maneira coletiva e este
não reflete as praticas cotidianas da escola.

Estes dados relacionados ao Projeto Político Pedagógico nos inquieta, pois
sabemos que é por meio do projeto político-pedagógico entendido como ação
emancipatória ou edificante, que este possibilitará que todos os envolvidos no
processo possam contribuir efetivamente para uma escola melhor preparada e
adequada à formação técnica e emancipatória do individuo. Sendo assim, é
necessário pensarmos em estratégias para envolver todos os profissionais da
educação no processo da construção coletiva deste documento.

Lopes (2010 p. 48) contribui com a seguinte afirmativa:

O Projeto Pedagógico é permeado de uma gama de intenções, ações e
interesses da comunidade escolar. Ao mesmo tempo, é projeto a ser realizado,
portanto, constitui-se como ações previstas e objetivadas que devem

4 A Comissão Coordenadora do Fórum Permanente das Licenciaturas (FOPE) da Universidade
Estadual de Londrina é constituída pelos professores: Marilene Cesário (Presidente), Carlos
Alberto Albertuni (Vice-Presidente), Fabiane Cristina Altino (Secretária-Geral), Avacir Casanova
Andrello e Neuza Teramon.
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determinar as formas e os modos, as possíveis verdades que sustentam a
construção do ensino e a aprendizagem escolar. Os atos de construir e
efetivar o Projeto Pedagógico são plissados de imprevistos não explícitos,
que surgem na emergência do choque de interesses entre alunos e professores,
individualidades envolvidas e constituídas pelo social, em ações coletivas de
ensino, objetivando uma ação particularizada, a aprendizagem.

Partindo desse pressuposto, a gestão escolar precisa ser democrática, no
intuito de possibilitar espaço para o diálogo, pontos de vista, leituras complexas,
opiniões. Neste processo, todos os envolvidos com a educação devem participar
em favor da inovação, da melhoria, haja vista que as mudanças devem surgir da
própria escola. No caso do Colégio de Aplicação/UEL o PPP como instrumento
de inovação e mudança vem sendo refletido e discutido em momentos de reunião
com os professores, equipe pedagógica e equipe diretiva.

No tocante a infraestrutura, vemos que mesmo com algumas mudanças
que vem acontecendo no Colégio, ainda temos uma realidade a ser revista, no que
tange a acessibilidade de pessoas com deficiência. A maioria das pessoas
entrevistadas afirmou que as instalações da escola, estão inadequadas às condições
de acesso para Pessoas com Deficiência (Pcd). Consideramos, nesse sentido, ser
importante rever as condições físicas da escola, temos, a partir das possibilidades,
buscado parcerias para que essas questões sejam revistas. Desse modo, esse é o
desafio de mudança para o Colégio de Aplicação/UEL.

No que tange a biblioteca, os sujeitos participantes desta pesquisa afirmaram
que a biblioteca apresenta instalações físicas adequadas para estudos e em grupo e
o acervo é adequado aos níveis de ensino ofertados pela Instituição, contribuindo
assim, para a pesquisa e desenvolvimento de aulas e projetos desenvolvidos tanto
por professores quanto por alunos. Em se tratando do trabalho desenvolvido na
Biblioteca, constatamos que em 2010 – ano do cinquentenário do Colégio de
Aplicação – foi desenvolvido um Projeto de incentivo a Leitura, tendo como
coordenadoras as professoras de Língua Portuguesa em parceria com as
bibliotecárias. Foi uma experiência muito rica, pois através deste projeto foi possível
oportunizar para os alunos leituras de obras de diferentes gêneros, puderam
também, estar mais próximos do acervo, conhecer as diversas obras disponíveis,
os materiais para consulta nas diversas áreas do conhecimento, os almanaques, as
revistas, entre outros materiais de leitura e escolher, por conta própria, o título que
mais lhe agradasse. Esses momentos possibilitaram ainda que os educandos
recebessem orientações sobre como ler as referências catalográficas e encontrar o
exemplar desejado nas estantes.

Considerando todos os itens avaliativos apresentados e, acreditando que o
caminho é o do dialogo, dos intercâmbios, o Colégio de Aplicação/UEL vem
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desde 2010 atuando no intuito de melhorias em favor de uma escola melhor
adequada tanto pedagógica, política e fisicamente para a formação emancipatória
dos alunos. A tarefa é ressignificar o papel do sujeito frente às relações sociais, de
maneira que vá alem da utilidade, para uma formação critica e consciente do
processo. A integração entre o ensino e o trabalho constitui-se na maneira de sair
da alienação crescente, reunificando o homem com a sociedade.

Longe de uma visão utilitarista, em que assim como descreve Marx (apud
GADOTTI, 1998, p. 133) que visa à especialização precoce como ocorre com a
chamada profissionalização, reservada unicamente a classe trabalhadora; a escola
busca como principio educativo, a formação emancipada do sujeito, dando-lhe
condições para agir a partir de propósitos certos e coerentes. Desse modo,
acreditamos na educação como um fenômeno vinculado à produção social total.

Considerações Finais

Através dos dados coletados neste trabalho, tendo como parâmetro os
indicadores de qualidade em educação, algumas iniciativas têm sido feitas em favor
da melhoria no que se refere ao trabalho pedagógico e diretivo da escola. Todos
os setores têm sido chamados para o trabalho de qualidade, desde o apoio
operacional até a equipe diretiva. Nesse sentido, através da gestão democrática e
do trabalho coletivo e participativo temos envolvido os funcionários, professores,
pedagogos ao objetivo maior da educação: formação emancipatória e de qualidade
dos sujeitos envolvidos, no caso, os alunos.

Uma das estratégias desenvolvidas no Colégio de Aplicação foi participar
do projeto denominado PRODOCENCIA5, que é uma proposta da Universidade
Estadual de Londrina com o intuito de contribuir para a formação continuada
dos professores em diferentes contextos. Ainda, visa a integração entre os diferentes
níveis educacionais, no enfrentamento dos desafios da educação e no fomento de

5 O Projeto de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA (2011/2013) é coordenado
pela professora doutora Ângela Maria de Sousa Lima, do Departamento de Ciências Sociais
da Universidade Estadual de Londrina. Faz-se necessário ressaltar que este projeto é formado
por trezes Licenciaturas (Letras: habilitação Inglês/Espanhol; Letras Vernáculas e Clássicas;
Química; Filosofia; Ciências Sociais; História; Música; Ciências Biológicas; Matemática;
Pedagogia; Física; Educação Física; Artes Visuais) e tem como objetivo geral contribuir para
a reflexão e a formação inicial e continuada dos professores, em diferentes contextos, a
respeito das implicações educacionais, políticas e sociais da educação inclusiva, promovendo
a integração entre os diferentes níveis educacionais, no enfrentamento dos desafios da educação
inclusiva, da disseminação da cultura inclusiva e do fomento de novas metodologias de
ensino. Sua organização pode ser mais bem descrita por meio de suas metas, detalhadas em
uma ação conjunta e quatro ações diferenciadas.
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novas metodologias de ensino. E esta inserção no referido projeto trouxe
contribuições significativa no contexto do Colégio de Aplicação, pois possibilitou
um repensar da práxis pedagógica, ou seja, das experiências vividas no ano de
2010 e 2011 podemos inferir que a escola não é o único local de aquisição do
saber elaborado e não é o único modelo capaz de tornar exitosa a ação educativa
da escola. Entretanto, a escola é fruto de suas próprias contradições e, embora
existam muitos caminhos, inclusive para a aquisição do saber elaborado, a escola
é o caminho que pode ser valido enquanto uma das funções sociais e de educação.

Sem a pretensão de encerrar, mas com o intuito de nos provocar para
novas leituras e novos encaminhamentos, acreditamos que o trabalho de gestão
democrática realizado no Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de
Londrina foi propiciador de várias retomadas, a própria compreensão do que
seja o conhecimento escolar e o processo de ensino-aprendizagem na escola foi
também um dos pontos importante do processo.

Dos pontos desenvolvidos, preocupamo-nos na integração entre educação
e cultura, escola e comunidade, a democratização das relações de poder dentro
da escola, o enfrentamento da questão repetência e da avaliação, a visão
interdisciplinar e transdisciplinar e a formação permanente dos professores e
funcionários de apoio operacional e administrativo; além é claro do processo de
(re)significação do trabalho pedagógico e diretivo da escola.
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Introdução

Partindo da premissa de que em cada época e lugar, tem se constituído um
tipo de sociedade, de educação e indivíduo, objetivamos nesse artigo, tecer algumas
reflexões que se fazem necessárias no processo de tomada de conhecimento acerca
do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina.

No entanto, para compreendermos a história dos 50 anos desta instituição,
faremos, a seguir, um breve relato histórico-político e pedagógico, sobre a origem
dos Colégios de Aplicação no Brasil e no Estado do Paraná.

Isto posto, podemos inferir que, em 1931, foi aprovada uma legislação – o
Decreto nº 19.851 (BRASIL, 1931) – para o Ensino Superior no Brasil, que previa
que as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras fossem, além de lugar de pesquisa,
instrumentos para a formação de professores para a Educação Básica.
Contribuindo com esta reflexão, o Decreto nº 19.851 (BRASIL, 1931) afirma,
por meio do seu artigo 1º, que:

O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura geral,
estimular a investigação cientifica em quaisquer domínios dos conhecimentos
humanos; habilitar ao exercício de atividades que requerem preparo técnico
e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do indivíduo e da
coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e estudantes e
pelo aproveitamento de todas as actividades universitárias, para a grandeza
da Nacção e para o aperfeiçoamento da Humanidade.

1 Doutora em Educação, Professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual
de Londrina e Diretora do Colégio de Aplicação. Contato: adrianatecnologia@yahoo.com.br.
2 Doutor em História, Professor do Colégio de Aplicação e da UNOPAR. Contato:
fabioluiz2@sercomtel.com.br.
3 Doutora em Educação, Professora do Departamento de Educação e Vice Diretora do
Colégio de Aplicação. Contato: marta.furlan@yahoo.com.br.
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No Plano Decenal de Educação Para Todos, na série “Repensando as Escolas
de Aplicação” (BRASIL, 2003, p. 28), encontramos mais elementos a respeito
desse processo histórico:

A origem das Escolas de Aplicação remete-nos ao Decreto-Lei nº 9.053,
de 12 de março de 1946 (UEL, [s.d.]a), que criou os Ginásios de Aplicação, nas
Faculdades de Filosofia do País, para a prática docente dos alunos matriculados
no Curso de Didática. Pelo Decreto, os Ginásios de Aplicação teriam como
dirigentes um professor de Didática, ficando a orientação pedagógica a cargo
dos assistentes de Didática Especializada, sob a orientação geral do diretor da
Faculdade de Filosofia. O corpo docente seria constituído, especialmente, pelos
alunos do Curso de Didática que seriam encarregados das diferentes disciplinas
do Curso Ginasial.

Sendo assim, em 20 de junho de 1960, por meio de um decreto de poucas
linhas – o de n.º 30.178 – o então governador do Paraná, Moisés Lupion, criou o
Ginásio Estadual de Aplicação (UEL, [s.d.]a). Tal medida colocava em prática o
disposto no decreto federal 9053, de 1946, que obrigava as faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras possuírem escolas onde os futuros professores pudessem realizar
seus estágios. Em geral, esses estabelecimentos deveriam seguir a Lei Orgânica do
Ensino Secundário, mas com algumas diferenças como, por exemplo, a limitação
de alunos por turma – que nos Ginásios de Aplicação seriam, no máximo, para
30 alunos.

A criação de um Colégio de Aplicação, no entanto, não pode ser explicada
pelo simples cumprimento de uma determinação legal. Para entendermos melhor
os fatores que levaram ao estabelecimento do Ginásio de Aplicação (hoje, órgão
suplementar da Universidade Estadual de Londrina), é necessário retornar aos
conturbados anos 20.

Revendo o Passado: o contexto

A prosperidade e o otimismo da economia norte-americana dos anos iniciais
da década de 20 foram colocados à prova depois da crise de 1929. Esta
rapidamente alastrou-se pelo mundo e foi um dos fatores que levaram a
modificações na estrutura social e econômica brasileira. Enquanto a chamada
Revolução de 30 pode ser entendida como representação política desses
acontecimentos, o crescimento de uma camada média e urbana pode ser vista
como exemplo das modificações sociais em andamento. Na esfera econômica,
podemos indicar que o modelo produtivo do país, que até então era quase
totalmente agrário, passava a ser cada vez mais industrial.

Até os anos 30, em uma sociedade plenamente baseada na agricultura, a
necessidade de instrução não era sentida pela maioria da população, tampouco
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pelos governantes – em geral oriundos das oligarquias agrárias. Mas a situação
alterou-se depois da década de 30, quando as modificações na sociedade brasileira
geraram novas aspirações sociais que somente poderiam ser atendidas com
transformações no sistema educacional (FRANGELLA, 2000).

Com o novo modelo econômico e na nova ordem política estabelecida no
país a partir da década de 30, o Estado passou a adotar a postura de oferecer à
população a instrução necessária para um Brasil cada vez mais urbano e
industrializado. Um bom exemplo disso foi a criação do Ministério da Educação
e Saúde Pública, em 1930. Como consequência desse processo, o sistema de ensino
proporcionou – mesmo que de forma limitada – oportunidade de mobilidade
social via educação.

Na realidade, como vemos no Plano Decenal de Educação Para Todos
(BRASIL, 2003, p. 34) “a natureza dos vínculos entre as instituições de Ensino
Superior e seus Colégios de Aplicação foi muito variável, bem como a estrutura
proposta”. O traço comum dessas escolas foi a sua abertura aos licenciandos,
para observação, coparticipação e regência de algumas aulas. Ao praticarem, em
suas classes, o saber adquirido na Faculdade, os alunos-mestres estariam aplicando
as teorias pedagógicas à realidade escolar.

Discutia-se, à época, a função possível dessas instituições, como ponta-de-
lança da pesquisa educacional, nos moldes dos Teachers College americanos
ou do ‘Instituto J. J. Rousseau’, de Genebra. Novas utopias que refletiam o
anseio nacional pela renovação pedagógica, a partir da experimentação de
novos meios e pela revisão dos objetivos, quando se chegava ao meio do
século e ao final da 2ª Guerra Mundial. Nesse período, eram divulgadas em
nosso País, diretamente ou traduzidas e comentadas, as obras pedagógicas
americanas ou européias sobre as teses da Escola Nova, que renasciam no
pós-guerra. No Brasil, que encerrava o período do Estado Novo,
difundiam-se o ideário liberal-democrata, as preocupações sociais e a
integração dos sistemas de ensino até então separados: o profissional e o
‘secundário’, que ainda suportava a pecha de ensino ‘de passagem’ para a
Universidade. (BRASIL, 2003, p. 45).

De acordo com o mesmo documento (BRASIL, 2003, p. 16), a ideia de
experimentação com classes ou escolas difundiu-se e foi objeto de legislação
especial, antes de passar a fazer parte da Lei 4.024/61 (BRASIL, 1961). As Escolas
de Aplicação pareciam ser campos convenientes para a experiência de novos
modelos de organização e de metodologia didática, o que contribuiu para que se
diferenciassem cada vez mais das outras escolas mantidas pela Secretaria de Estado
e Município. Com a publicação do Parecer 292/62 (BRASIL, 1962), do Conselho
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Federal de Educação, eliminou-se a obrigatoriedade das Escolas de Aplicação,
alterando assim, o elenco das disciplinas pedagógicas, dando-se, então, a seguinte
orientação à formação prática do licenciado: É também obrigatória, sob a forma
de estágio supervisionado, a prática de ensino das matérias que sejam objeto de
habilitação profissional (BRASIL, 2003).

Segundo dados do Plano Decenal de Educação Para Todos (BRASIL,
2003), o relator do Parecer do CFE 292/62, conselheiro Valnir Chagas, procurou
redefinir as Escolas de Aplicação, entendendo-as como “centros de experimentação
e demonstração”, mas julgando que a prática de ensino deveria ser realizada nas
próprias escolas da comunidade e, de modo semelhante, aos internatos dos cursos
de Medicina.

Inclinou-se, assim, para um sistema no qual a supervisão dos estágios fosse
realmente exercida e que, ao mesmo tempo, envolvesse as escolas da comunidade
num processo de renovação. A denominação “Ginásio de Aplicação” foi, ao
longo do tempo, sendo substituída por “Escola de Aplicação”, uma vez que, ao
lado do Curso Ginasial, muitos deles passaram a oferecer o Curso Colegial e/ou
Curso Normal e, por último, as Séries Iniciais do 1º Grau. Essa legislação, no que
diz respeito à prática do ensino, não foi até a presente data alterada, não obstante
as profundas modificações sofridas pelo sistema educacional brasileiro e pelo seu
contexto social, econômico e político.

Diante disto, os Colégios de Aplicação foram criados com o objetivo de
proporcionar um lugar onde os futuros professores pudessem entrar em contato
com o cotidiano escolar, preparando-os para a sua atuação profissional. Pensado
assim, os colégios de aplicação seriam para as licenciaturas o que um escritório de
aplicação é para o curso de Direito ou um hospital universitário para o curso de
Medicina. Os Colégios de Aplicação deveriam ser, também, um lugar para a
pesquisa pedagógica, com o objetivo de trazer contribuições científicas ao processo
de ensino e aprendizagem.

Apesar de todo o mérito da proposta inicial em relação aos Colégios de
Aplicação, a partir dos anos 50 do século XX, estes foram perdendo sua identidade
política e pedagógica. Em 1961, o Conselho Federal de Educação (CFE) foi
criado com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL, 1961). No ano seguinte, o parecer 292/62 do CFE (BRASIL, 1962)
estabeleceu que a prática do ensino deveria ocorrer preferencialmente em escolas
da comunidade. Na prática, isso significava o fim da obrigatoriedade da existência
dos colégios de aplicação vinculados às instituições de ensino superior (KINPARA,
1997, p.37). A essa altura, porém, o Colégio de Aplicação de Londrina já havia
sido criado.

Essa diferenciação contribuiu para um distanciamento e, ao mesmo tempo,
permitiu a construção de críticas à sua própria existência. Hoje, as licenciaturas
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realizam os estágios obrigatórios em qualquer estabelecimento de ensino e poucas
pesquisas de qualidade são realmente efetivadas nos colégios de aplicação.

No caso do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina,
isto pode ser percebido pela perda de sua importância político-institucional. A
demonstração mais evidente disso pode ser facilmente comprovada pela paulatina
diminuição do espaço físico a ele destinado: o edifício e o terreno foram sendo
ocupados por outros setores da Universidade e, até mesmo, pelo DCE que utilizou
uma casa onde antes ocorriam aulas de Iniciação às Técnicas de Trabalho. Além
dos aspectos físicos, a crise de identidade do Colégio pode ser também confirmada
pela estrutura administrativa/pedagógica com “dupla cidadania”, isto é, dividida
com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná.

Revendo o Passado: o Colégio

O Colégio (no começo chamado Ginásio) de Aplicação da Universidade
Estadual de Londrina, nasceu antes mesmo da criação da Universidade, criada
apenas em 1970. Outros ginásios já havia no Brasil, por exemplo, o Colégio de
Demonstração ligado à Faculdade Nacional de Filosofia, fundado em 1948. Hoje,
há 21 escolas com as características “de aplicação”, isto é, vinculadas a instituições
de ensino superior.4

Faz-se necessários ressaltar que, na noite de 4 de maio de 1960, reuniu-se a
Congregação da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina.
A convocação extraordinária destinava-se à discussão da criação ou não de dois
novos cursos: Didática e Pedagogia. O primeiro deveria atender à complementação
de estudos dos bacharéis de diversos cursos. O curso de Pedagogia, por sua vez,
atenderia a grande demanda existente em Londrina e região, em especial às
professoras normalistas. Aprovada a proposta após breve discussão, foi criado
também um Ginásio de Aplicação para atender aos alunos do curso de Didática.

Inicialmente, o Ginásio de Aplicação atendia tão somente alunas e funcionava
em dois períodos. Pela manhã, aulas normais dos conteúdos propostos; à tarde
havia uma espécie de complementação curricular através de estudos dirigidos
orientados por estagiários, com duração de 3 horas. Outra prática que nos parece
significativa é o fato de o primeiro diretor, o professor José Aloísio Aragão ter o
costume de palestrar durante meia hora, diariamente, às alunas do Ginásio.

4 O Colégio de Aplicação nasceu para atender o disposto pelo Decreto Lei Federal nº 9.053 de
12/03/1946, que exigia do Colégio de Aplicação Pedagógica anexos às Faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras que formavam professores, visando contribuir nesta formação por meio de
oferta de campos de estágios curriculares e de experimentação pedagógica aos educandos de
graduação.
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Atualmente o Colégio de Aplicação5 constitui-se como um Órgão
Suplementar da Universidade Estadual de Londrina, vinculado ao Centro de
Educação, Comunicação e Artes e pedagogicamente ao Departamento de
Educação. Através deste é ofertada a Educação Básica por meio dos seguintes
níveis de ensino: Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental;
Ensino Médio e Ensino Profissionalizante (Curso Técnico de Enfermagem e Curso
Técnico de Cuidados com a pessoa Idosa). O Colégio tem servido como campo
de estágio para os cursos de licenciatura e algumas pesquisas discentes e docentes
da Universidade Estadual de Londrina.

Os recursos materiais e humanos são oriundos da SEED/NRE e UEL.
Na busca de atualização, há troca de experiências com estagiários e docentes de
Instituições de Ensino Superior, contribuindo assim, com o processo de ensino e
aprendizagem. Além disso, a comunidade sempre está presente apoiando a equipe
administrativa e pedagógica nas decisões, em busca de uma educação de qualidade.

O Colégio possui um corpo docente comprometido com o trabalho
docente e em termos de desempenho acadêmico, os alunos têm alcançado bons
resultados no ENEM e Prova Brasil. Em termos de composição social, a maioria
dos alunos do colégio pertence às classes B1 e B2 (70,1%)6 moram em diversas
regiões da cidade. Ao contrário do que ocorria até certa época, hoje o Colégio de
Aplicação não realiza mais o chamado “vestibulinho” que, para os críticos de
qualquer experiência de sucesso, elitizava o Colégio.

No ano de 2010 o Colégio de Aplicação recebeu a comenda Ouro Verde
em decorrência do excelente trabalho realizado durante os cinquenta anos de sua
exigência na cidade de Londrina. No entanto, mesmo constatando através da
historia da cidade o significativo trabalho desta Instituição, percebe-se um descaso
político e pedagógico no que se refere a estrutura administrativa e pedagógica do
mesmo.

Construindo o Futuro: articulação entre Universidades e Colégios de
Aplicação

O futuro e a ressignificação do Colégio de Aplicação está intimamente
ligado ao entendimento que se tem sobre a educação. O Colégio deverá tornar-se
uma instituição onde se pratique educação de qualidade e que tal prática possa ser
estendida às demais escolas da comunidade. Então, trata-se de garantir mais que
uma educação para todos, mas uma boa educação para todos (BRASIL, 1993).

5 O Colégio de Aplicação da UEL é conhecido também como Colégio Estadual Professor
José Aloísio Aragão.
6 Segundo pesquisa realizada utilizando como modelo “Critério de Classificação Econômica
Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa”.
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Para que isso ocorra é preciso que se estruture o Colégio com maior
autonomia didática, administrativa e orçamentária. Libertando, assim, a instituição
das limitações impostas pelo sistema estadual de educação. Feito isso, há a necessidade
de melhoria dos caminhos da comunicação entre a Universidade, o Colégio e a
comunidade, ou seja, uma maior autonomia somente tem sentido se houver maior
contribuição do Colégio à comunidade escolar.

Destarte no ano de 2010 os Colégios de Aplicação da Universidade Estadual
de Londrina, Universidade Estadual de Ponta Grossa e Universidade Estadual de
Maringá reuniram-se para solicitar que as Instituições de Ensino Superior assumisse
definitivamente os Colégios de Aplicação7, tendo como meta geral, pensar na
definição de uma política de efetiva inserção das Escolas de Aplicação na estrutura
universitária, que lhes possibilite grau maior de autonomia didática, administrativa
e orçamentária, ao mesmo tempo que possibilite relação de ensino, pesquisa e
extensão, articulando assim, Educação Superior e Básica. Faz-se necessário ressaltar
que esta luta está sendo constituída por meio de um grupo de trabalho tendo
como participantes: membros do FOPE8 – Fórum das Licenciaturas da
Universidade Estadual de Londrina (UEL, [s.d.]b), PRODOCENCIA9 –
Programa de Consolidação das Licenciaturas, Reitores, diretores, professores e
representantes dos funcionários das Instituições de Ensino Superior, Sindicatos,
Conselho Estadual de Educação, Secretaria do Estado de Educação do Paraná e
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

Esperamos, com esta articulação, a criação de mecanismos de interação
sistemática entre as Escolas de Aplicação e as Unidades Universitárias responsáveis
peia formação de recursos humanos para a Educação, com vistas à:

 maior interação entre Escola de Aplicação e demais unidades universitárias
e Educação Básica;

 melhoria da qualidade dos estágios curriculares das licenciaturas, por
meio de implementação de projetos de ensino e ações interdisciplinares;

7 Atualmente os Colégios de Aplicação apresentam dubiedade em relação a estrutura
administrativa e pedagógica, isto é, existe um Termo de Cooperação Técnica entre Universidade
e Secretaria do Estado de Educação do Paraná, o que implica na não autonomia dos Colégios.
8 A Comissão Coordenadora do Fórum Permanente das Licenciaturas (FOPE) da Universidade
Estadual de Londrina é constituída pelos professores: Marilene Cesário (Presidente), Carlos
Alberto Albertuni (Vice-Presidente), Fabiane Cristina Altino (Secretária-Geral), Avacir Casanova
Andrello e Neuza Teramon.
9 O Projeto de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA (2011/2013) é coordenado
pela professora doutora Ângela Maria de Sousa Lima, do Departamento de Ciências Sociais
da Universidade Estadual de Londrina. Faz-se necessário ressaltar que este projeto é formado
por treze Licenciaturas (Letras: habilitação Inglês/Espanhol; Letras Vernáculas e Clássicas;
Química; Filosofia; Ciências Sociais; História; Música; Ciências Biológicas; Matemática;
Pedagogia; Física; Educação Física; Artes Visuais).
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 reflexão e pesquisa sobre os cursos de graduação e processo de formação
inicial e continuada do professor e demais profissionais da educação;

 desenvolvimento de projetos de ensino pesquisa e extensão, pelas Escolas
de Aplicação, em parceria com as redes públicas de ensino e/ou unidades
responsáveis pela formação de recursos humanos para a educação,
possibilitando uma análise em relação à avaliação e a reformulação de
currículos;

 estabelecimento de uma política de interação entre as Escolas de Aplicação
para repensar práticas pedagógicas e/ou administrativas;

 intercâmbio entre professores e divulgação de experiências e inovações
pedagógicas;

 criação do Fórum Nacional de Escolas de Aplicação;
 democratização do ingresso nas Escolas de Aplicação, dentro de uma

proposta de um padrão de qualidade pedagógica para todos os alunos.
 fortalecer os vínculos entre família-escola-comunidade;
 construção da identidade do Colégio de Aplicação e clareza no que se

refere a sua função social, política e cultural.
Sem a pretensão de encerrar, mas com o intuito de nos provocar para

novas leituras e novos encaminhamentos, em relação a Instituição de Ensino faz-
se necessário repensar a identidade e a função social do Colégio de Aplicação e
sua implicação no contexto das licenciaturas e principalmente no Curso de
Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina.

Este repensar possibilitará a articulação entre Ensino Superior e Educação
Básica. Nesse sentido, inferimos que a escola não é o único local de aquisição do
saber elaborado e não é o único modelo capaz de tornar exitosa a ação educativa
da escola. Entretanto a escola é fruto de suas próprias contradições e, embora
existem muitos caminhos, inclusive para a aquisição do saber elaborado, a escola
é o caminho que pode ser valido enquanto uma das funções sociais e de educação.
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RÁDIO APLICAÇÃO:
UMA EXPERIÊNCIA
EDUCOMUNICATIVA

Roberto Antonio Pereira de Camargo1

Introdução

O rádio é uma mídia que oferece muitas possibilidades à comunicação
social. Suas características de linguagem e de veiculação de conteúdos conferem-
lhe um potencial expressivo para alcançar os mais diversos estratos sociais. A
narrativa radiofônica explora muito bem o poder de convencimento da linguagem
oral, ao estimular a produção de sentidos pela combinação da força emocional
da música e outros sons, com a força intelectual dos textos2.

Considerando que a mensagem radiofônica suscita efeitos junto ao público
receptor e mobiliza a opinião das pessoas que a ouvem, este estudo analisa os
possíveis impactos de uma experiência de rádio no ambiente escolar. Apresenta as
características da linguagem radiofônica e o histórico da rádio no Brasil, e desenvolve
uma ideia de interface entre comunicação e educação, aproximando conceitos das
duas áreas. Por fim, situa a criação da Rádio Aplicação no contexto de práticas
que utilizam as mídias na educação de crianças e jovens.

Quando surgiu, no início do século XX, o Rádio tinha a proposta de ser
um veículo difusor de cultura. Pelo menos no Brasil, os seus iniciadores fizeram
um grande esforço para torná-lo um instrumento de educação e transformação
social. Havia, porém, muitas dificuldades quanto ao financiamento das operações
de produção e transmissão, e o acesso da população à nova mídia era bastante
restrito, devido ao custo de aquisição dos aparelhos receptores.

As condições para uma ampla disseminação do rádio, como um veículo de
grande alcance e penetração, surgiriam somente com a produção em escala de
aparelhos de rádio e, principalmente, a partir da criação do transistor, que viabilizou
a fabricação de receptores pequenos, leves e portáteis. Quanto à questão do
financiamento operacional das emissoras, o mercado tratou de resolver à sua

1 O autor é jornalista, com Especialização em Comunicação Popular e Comunitária pela
Universidade Estadual de Londrina - UEL, foi assessor especial do Colégio de Aplicação da
UEL durante o período em que desenvolveu estes trabalhos e o presente texto. Contato:
robert.camargo@uol.com.br.
2 A suposta necessidade de uma significação visual das mensagens, da parte do ouvinte, é
refutada por Eduardo Meditsch, em seu livro Teorias do rádio: textos e contextos.
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maneira. Considerando que o Estado não investiu em modelos de radiodifusão
pública educativa, preferindo dar abertura para a inserção de publicidade na
programação, o rádio tornou-se um veículo interessante para os anunciantes, e
lucrativo para os ‘donos’ de emissoras.

Neste cenário, a produção radiofônica configurou-se como fonte de
entretenimento para a população, e sua utilização passou a seguir os interesses dos
anunciantes, ou seja, a conquista e a fidelização de consumidores para seus produtos.
Para ganhar audiência e, assim, dar mais retorno aos anúncios publicitários, as
programações passaram a ser segmentadas de acordo com os diferentes públicos-
alvo. Essa estratégia se faz evidente pelo conteúdo, pela linguagem empregada
por locutores e apresentadores, pela programação musical e pelo formato dos
programas. Embora algumas emissoras de rádio, especialmente as educativas,
mantivessem um compromisso mínimo com o jornalismo público e com a
prestação de serviços, as programações de rádio, em sua maior parte, consolidaram
gêneros radiofônicos desprovidos de qualquer intenção educativa, em evidente
desvio da finalidade social dos veículos de radiodifusão.

A vocação do rádio para difundir cultura, no entanto, é uma força latente,
e seus efeitos podem se concretizar, desde que a intenção de fazer comunicação
social seja maior do que o interesse meramente transmissivo de uma programação
atrelada a objetivos mercadológicos. Para o pesquisador argentino Mário Kaplún
(1978), comunicar é provocar significados, suscitar mudanças e produzir
comportamentos. Comunicar de forma educativa é levar o receptor a perceber a
realidade que o cerca, estimular nele a reflexão crítica e promover a interação.
Disto se pode concluir que as possibilidades do rádio não se esgotam com o
prevalente modelo comercial de exploração das outorgas, mas que uma forma
social de apropriação desse meio depende de um agir político e ideológico. Só é
possível, no entanto, pensar o rádio em um contexto cultural-educativo, a partir
de uma reflexão sobre a comunicação social.

Um Conceito Atual de Comunicação

A comunicação está na base das relações sócio-histórico-culturais, com seu
caráter de compartilhamento, que envolve difusão e compreensão de ideias e
valores.  Ao pensar a comunicação a partir desta visão antropológica, Wolton
(2004) pressupõe regras e códigos de compreensão mútua, que a educação e a
socialização fornecem. Modernamente, as sociedades abertas usam a comunicação
também para suas trocas de bens e de serviços. Por isso, entende o autor, o agir
comunicativo é o constituinte da base social que conecta o indivíduo à coletividade.

Como estudioso contemporâneo da comunicação, Wolton (2004) reconhece
a defasagem entre a eficiência da técnica e o progresso da comunicação em seu
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sentido social e humano. Quanto a isso, defende que a técnica não é tudo, diante
da autonomia e senso crítico do receptor de mídia, o que reflete a dimensão social
e cultural da comunicação. A suposta superação das distâncias físicas proporcionada
por tecnologias como a internet e telefonia celular para nada mais serviu, além de
revelar as distâncias culturais que separam as pessoas. As facilidades da técnica
expõem os limites da compreensão: quanto mais possibilidades de comunicação
entre pessoas, grupos ou nações, observa o autor, mais se procuram reiterar as
identidades.

A ideia de que o desafio epistemológico da comunicação é suscitar a
compreensão, dado seu caráter de práxis social, é compartilhada por Sodré (2006).
Por meio da interação comunicativa, isto é, pelos sentidos comunicativamente
obtidos, é que as pessoas se orientam nas situações concretas da vida. Sodré afirma
que a percepção afetiva se configura como uma forma de conhecimento, à medida
que ativa a capacidade das pessoas de codificar e decodificar as mensagens. Em
suas investigações, o autor avalia o potencial emancipatório das estratégias sensíveis
para o ser humano, tanto na dimensão receptiva como na dimensão produtiva da
comunicação.

Para Cogo (2001), a mídia reconfigura as sociabilidades, enquanto instância
de mediação social. A autora recorre à teoria latino-americana3, segundo a qual as
tecnologias comunicativas adquirem centralidade na sociedade contemporânea,
quando atuam como organizadores perceptivos ou reorganizadores da experiência
social. Nos estudos de recepção de sua autoria, Cogo (2001) verificou a visão
formulada pelos jovens de que os meios de comunicação são como espaços de
educação informal, os quais tanto podem educar como deseducar. Uma espécie
de “escola paralela”.4

Teóricos da Escola de Frankfurt, ao descrever os mecanismos de uma
suposta indústria cultural5, que transforma a cultura em mercadoria, difundiram
um conceito restrito de mídia, ao não reconhecerem as possibilidades de
movimentos contra-hegemônicos realizados nos espaços da comunicação. Quando
Downing (2002) estuda a rebeldia nas comunicações, a ideia do convencionalismo
midiático é questionada, diante das rupturas realizadas por meios e práticas
alternativas, que se opõem às estruturas de poder e dominação e propõem formas
democráticas e participativas de comunicação. Tal questionamento considera, no
entanto, que a democracia não é inerente aos processos culturais e comunicativos,
dados os diferenciais de poder existentes no interior dos mesmos.

3 Uma das principais referências dessa linha teórica encontra-se nos estudos de recepção
analisados em Martin-Barbero (1995).
4 A expressão “escola paralela” foi usada, entre outros, por Maria Luiza Belloni, no livro O que
é Mídia-Educação (2001).
5 Termo proposto por Theodor Adorno e Max Horkheimer, expoentes da Teoria Crítica.
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O professor Arlindo Machado, convidado a prefaciar a edição brasileira
do livro de Downing, destaca o contraponto apresentado pelo autor à visão
adorniana de uma mídia como instituição monolítica, totalmente controlada pelo
capitalismo global. Para além das expressões hegemônicas no plano industrial,
avisa Machado, existem vozes discordantes que, embora subjugadas, buscam
caminhos alternativos para se expressar, algumas vezes com um considerável
potencial estético, cognitivo, comunicativo e mobilizador de meios massivos.
Constatação suficiente para conceituar mídia de forma mais ampla, abrangendo
desde as expressões artísticas até a publicidade de ideias por meio de buttons e
peças do vestuário.

O rádio é destacado na obra de Downing, por ser um meio acessível e de
grande alcance, uma espécie de “caixa de ressonância para vozes e ideias” (p. 14),
e por sua potencialidade de difusão pela internet. A radiodifusão, pensada na
perspectiva de uma “audiência ativa”, pode servir a um público ouvinte qualificado,
que não apenas recebe uma programação pronta, mas também elabora seus
próprios produtos, como se ocupasse uma esfera pública alternativa. O conceito
gramsciniano6 de “engajamento de massas” oferece uma maneira de entender
ações alternativas de mídia em cenários cotidianos, como forma de contestar o
status quo estabelecido pelos convencionalismos midiáticos, que sustentam estruturas
capitalistas de dominação. Em outras palavras, ações engajadas engendram
mudanças estruturais da sociedade.

A Interface Comunicação/Educação

Citelli (2006) afirma que os meios, mais do que suportes tecnológicos,
constituem uma dimensão estratégica da cultura, e representam “referências
orientadoras” de fenômenos sociais, econômicos e culturais. Para ele, o exercício
da linguagem não pode ser visto unicamente como um recurso ou instrumento de
expressão de ideias e valores. Para além de sua aplicação utilitária, a linguagem tem
uma produtividade discursiva que lhe garante o potencial de gerar sentidos, ainda
que seja em uma dimensão simbólica, sem alcançar o mundo real.

Seguindo seu raciocínio, afirma que, no caso do rádio, a linguagem se ajusta
no interior das variabilidades, para possibilitar o domínio simbólico e, ao mesmo
tempo, operar mecanismos de interação com as audiências. O autor vislumbra,
assim, o potencial da linguagem de rádio na educação formal:

6 Antonio Gramsci, pensador italiano do início do século XX que defendeu a elevação cultural
das massas, como forma de livrá-las de uma interiorização acrítica da ideologia de classes
dominantes.
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O rádio, lugar comunicacional por onde circulam informações, educação,
entretenimento, levado para as salas de aula, seja para o trabalho com os
materiais já existentes e postos à disposição da sociedade pelas emissoras
comerciais, educativas, comunitárias, seja para que os próprios alunos
produzam seus programas e os difundam nos espaços escolares, contribui
com vistas ao desvelamento da informação e do conhecimento (...) Reside
nesse tipo de iniciativa, que estimula as relações entre comunicação e educação,
uma alternativa para se ouvir/ler/reler as palavras, no caso em exame,
segundo a perspectiva que chamamos de compreensiva. (CITELLI, 2006,
p. 103).

É por acreditar que as escolas são parte integrante de um ecossistema
comunicativo, no qual os meios têm um papel educativo, que o autor vê nessa
aproximação dos campos uma possibilidade de quebra do monopólio
interpretativo dos discursos vigentes na sociedade. Para ele, constituem esse
ecossistema as experiências culturais, a técnica e a tecnologia de que se valem os
meios e os espaços educativos nos quais se produzem sentidos e conhecimentos.

Em convergência com Sodré (2006), Citelli (2006) afirma que os planos do
afeto, da socialidade e da cognição são ressignificados dentro dos ecossistemas
comunicativos, com intercorrências que vão além do encantamento estético. Ainda
que a verbalidade mantenha o seu predomínio no ambiente educativo formal,
gerando a necessidade de argumentar, elaborar e dispor raciocínios, a integração
de linguagens aciona estratégias compreensivas, de apreensão de outras variáveis
que constituirão os sentidos dos signos verbais em circulação.

Em estudo anterior, Citelli (2004, p. 35) já havia afirmado que “os meios
de comunicação e as novas linguagens devem ser pensados no contexto de um
novo sensorium”, ou seja, com o reconhecimento de novas formas de ver e perceber
o mundo. Para isso, aponta dois desafios que se colocam ante a tentativa de
promover o diálogo entre a escola e os meios de comunicação. No plano conceitual,
trata-se da superação de uma tendência que se observa, de usar a tecnologia para
reforçar o processo educativo tradicional. Em outras palavras, para além do
encantamento com as tecnologias da comunicação, e passando da perspectiva
estética para a ideológica, é preciso perceber a comunicação como “instância de
mediação cultural dotada de linguagem própria”.

A ideia de mediações esteve presente desde os primeiros estudos do autor
sobre a aproximação entre os fluxos comunicativos e as práticas escolares. Citelli
(2000), ao destacar o fenômeno da mediatização, ou seja, da influência crescente
dos meios tecnológicos no modo como as pessoas percebem o mundo e com ele
se relacionam, evidencia a contribuição dos estudos de recepção para a área.
Segundo o autor, os efeitos das mensagens da mídia na formação das pessoas
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não são tão diretos quanto se supunha, mas resultam de uma série de intermediações
que promovem o desenvolvimento cognitivo social na era mediatizada.

Ao reconhecer, na interface educomunicativa, os mecanismos
interdiscursivos dos campos da comunicação e da educação, Citelli (2006) visualiza
possibilidades de ampliar fluxos democratizadores na circulação de mensagens.
Mas, não deixa de apontar que as assimetrias dos campos podem constituir
obstáculo para uma incorporação crítica das formas de circulação da mídia, por
parte da instituição escolar. Tais assimetrias resultam do fato de que, na prática
pedagógica, a palavra é o elemento estruturante do pensamento e do discurso,
enquanto que, na comunicação, suportes artísticos oferecem outros signos e códigos.
Essa pluralidade de linguagens requer uma atitude compreensivo-interpretativa,
bastante positiva para o processo de formação dos cidadãos.

A inter-relação entre a comunicação e a educação é entendida por Soares
(1999) como um novo campo de intervenção social. As aproximações entre as
duas áreas, embora não sejam recentes, começaram a ganhar contornos específicos
a partir da segunda metade do século XX, com o aumento de participação das
mídias no cotidiano da sociedade e na formação da opinião pública.

Esse campo, inicialmente ocupado pelo discurso moralizante de educadores
preocupados em condenar os conteúdos considerados nocivos à cultura e à
educação, evolui com o surgimento, em vários países, de projetos que visavam à
análise crítica das mensagens dos meios. Esses projetos, que tinham nos anos de
1960 a 1970 um caráter mais ideológico, passaram para uma perspectiva mais
científica, com a aplicação da análise do discurso.

O resultado da sistematização dos saberes vinculados a esse campo,
empreendida pelo autor, leva a uma conceituação de ‘educação para os meios’
que ajuda a compreender o lugar ocupado pelos meios de comunicação na
sociedade contemporânea, bem como o impacto social dos mesmos. Também
estão no foco desses estudos as implicações da comunicação mediatizada e a
modificação do modo de percepção que dela decorre. Soares atribui às possíveis
intervenções nessa área um papel democratizador de recursos e linguagens da
comunicação, o que contribui para a expressão dos indivíduos e grupos sociais.

Sobre as práticas educativas que abarcam os saberes ligados aos meios de
comunicação, Orozco-Gómez (2002) convoca a escola a assumir um papel
mediador crítico do processo de recepção midiática. O primeiro motivo seria
fazer da mídia uma aliada, reconhecendo que ela dispõe de um atributo facilitador
da aprendizagem, que é a reprodução de situações reais, enquanto a escola preocupa-
se basicamente em criar situações propícias ao processo ensino-aprendizagem.

O segundo é abrir os olhos a essa realidade, uma vez que ninguém está
imune à circulação de informações, significados e sentidos, gerados e difundidos
pelos meios de comunicação de massa. Por fim, entender que a intervenção



437

pedagógica tem um caráter fortalecedor da capacidade do educando de
ressemantizar as mensagens recebidas. Desse modo, o educador percebe a
importância de abordar as linguagens midiáticas, como instrumental do processo
de construção do conhecimento, visando à autonomia e o senso crítico.

O Rádio e a Educação de Jovens

No Brasil, como já dissemos, as programações de rádio refletem, em geral,
os interesses dos anunciantes, e difundem uma suposta cultura de massa, razão
pela qual podemos afirmar que não estimulam a percepção da diversidade cultural
e muito menos a valorização da mesma.  As emissoras investem na formação de
um ouvinte mais consumidor de mensagens do que propriamente reflexivo, bem
de acordo com o papel cumprido pelos meios de comunicação de servir como
instrumentos de imposição e circulação de padrões de comportamento.

O público, em especial o adolescente, é atraído pela linguagem ágil e
informal do rádio e, assim como adere facilmente aos padrões musicais, assume
também os valores comportamentais difundidos à exaustão. Esses padrões, por
sua vez, geram necessidades materiais que sustentam o ciclo de financiamento da
mídia. Resta às rádios que têm compromisso com a educação e a transformação
social, o papel de exercer um contraponto, com propostas democratizantes de
comunicação participativa e culturalmente enriquecedoras, principalmente para o
público jovem.

No campo da educação, algumas tentativas vêm sendo feitas, especialmente
pela iniciativa de secretarias estaduais e municipais de educação, de levar a experiência
midiática para o espaço escolar. São projetos que oferecem equipamentos e
treinamento a professores, para simular a produção radiofônica e a edição de
jornais no espaço escolar. É bem verdade que uma educação empenhada em
ultrapassar os muros da escola precisa enfrentar o desafio de lidar com diferentes
linguagens para a construção do conhecimento e a formação do pensamento
crítico.

Do ponto de vista político-pedagógico, porém, é recomendável que uma
proposta de implantação de rádio escolar seja fundamentada em ações como:
promover a escuta crítico-reflexiva de produções diversas, antes de estimular o
jovem a produzir seu próprio programa de rádio; orientar a produção de pautas
representativas dos interesses do grupo; integrar os diferentes sujeitos, alunos,
professores e familiares, no processo comunicativo.

Várias experiências de rádio na escola já foram realizadas no Brasil. A
principal referência é o Educom.Rádio, promovido pelo Núcleo de Comunicação
e Educação da Universidade de São Paulo, o NCE/USP. O objetivo do projeto
é qualificar alunos e professores do ensino fundamental de escolas públicas para
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práticas de educomunicação7, através do uso da tecnologia de rádio. Desde a
criação do núcleo, no final dos anos 1990, o Educom.Rádio fez amplo trabalho,
ao implantar sua metodologia de rádio na escola nas redes municipais de ensino
da capital e de algumas cidades do interior de São Paulo, além de outros estados.
Os consultores do projeto davam qualificação aos professores e alunos das escolas
participantes, as quais recebiam da Secretaria de Educação um kit de equipamentos
com microfones, mesa de som, cd player, e um sistema de caixas acústicas para
instalar no pátio e nas salas de aula.

Ainda é possível, acessando o site <http://www.usp.br/nce>, visualizar
uma chamada que promete ensinar “Como montar uma Rádio na escola”. Basta
um clique para abrir os “Manuais de Implementação de Rádio Escolar”. Um dos
pontos positivos do projeto foi ampliar o conceito de qualificação, ao oferecer ao
público beneficiado palestras e atividades com especialistas em temas chamados
transversais, como sexualidade, meio-ambiente, ética e outros. Por outro lado, a
crítica que se faz, neste trabalho, a projetos educomunicativos implantados pelos
sistemas oficiais de ensino é a dificuldade de superação do paradigma das ‘novas’
tecnologias na educação. Segundo essa visão, ainda muito presente nos espaços
escolares, a introdução do aparato midiático é entendida como oferta de recursos
de apoio a fazeres pedagógicos estabelecidos.

Outro referencial importante é o projeto de rádio de uma organização não
governamental, o “Cala a boca já morreu”, que surgiu com o propósito de
promover, por meio de oficinas gratuitas de rádio, vídeo, jornal e internet, para
crianças e adolescentes carentes de São Paulo, o protagonismo infanto-juvenil,
com estímulo à autogestão dos processos comunicativos e administrativos.  Trata-
se de uma tentativa de inverter a lógica da grande mídia, segundo a qual
pouquíssimas pessoas definem aquilo que um grande público vai ouvir, ler e assistir.

A metodologia das oficinas é pautar os programas, dividir responsabilidades,
apresentar/fruir o programa e, no final, avaliar o processo. Tudo decidido pelo
grupo. Um coordenador adulto faz a mediação e prepara um jovem gestor que,
futuramente, multiplica a experiência. A experiência parece revelar que o “Cala a
boca já morreu” foi realmente além dos muros da escola, até porque não se
fixou no interior da mesma. Sua dificuldade, por outro lado, é a da sustentação
do projeto, dada a dependência de recursos e meios para difundir os produtos
elaborados pelo público participante – um reflexo direto da monopolização dos

7 O neologismo surgiu das experiências de educação para a comunicação realizadas nos países
latino-americanos, desde a década de 1970. No Brasil, o principal responsável por sua difusão
foi o Prof. Ismar de Oliveira Soares, do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Soares
propõe uma significação mais ampla para o termo, abrangendo formas e usos alternativos da
comunicação focados no exercício da cidadania.
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meios de comunicação, que servem muito mais ao poder econômico do que aos
interesses da sociedade como um todo.

Para Baltar et al. (2008), que discutem a implementação de rádios em escolas
públicas como ferramenta de interação sociodiscursiva, as rádios escolares podem
até funcionar como recurso de ‘ensinagem’ de conteúdos, mas caracterizam-se
principalmente por serem instrumentos de interação sociodiscursiva entre os
membros da comunidade escolar, uma experiência que, segundo os autores, tem
o mérito de contribuir para uma reflexão sobre as relações entre comunicação e
educação.

A Introdução da Linguagem de Rádio no Colégio de Aplicação

Na gestão iniciada em 2010, a direção do Colégio de Aplicação da UEL
demonstrou interesse em implantar um projeto de rádio na escola. Em uma reunião
entre a equipe gestora da escola e a coordenação do E-RADIAR8, ficou definido
que a proposta seria levada a estudantes de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental
e também de 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. Antes, porém, foi feita uma
apresentação do projeto para os professores da escola, durante a semana de
formação pedagógica. Cerca de 40 professores puderam conhecer o trabalho
realizado pelo E-RADIAR em outras escolas, e discutir as possibilidades de
implantá-lo no Colégio de Aplicação.

No segundo semestre letivo, o projeto foi divulgado e, recebidas as
inscrições, foram formadas quatro turmas, totalizando 25 alunos que participaram
espontaneamente das oficinas.

A escola solicitou e recebeu da Universidade Estadual de Londrina
equipamentos doados pela Receita Federal, entre eles: microfones, gravadores
digitais, mesa de som, amplificador, caixas de som e um microcomputador. A
sala de informática foi reservada para os encontros com os alunos, enquanto a
direção providenciava a reforma e adaptação de uma sala para a instalação dos
equipamentos e montagem de um estúdio de rádio.

Desde os primeiros encontros, os participantes revelaram sua motivação
em fazer programas pautados em temas pertinentes ao seu cotidiano, aos seus
anseios e às suas expectativas. O nível de elaboração das pautas propostas variou
de acordo com a maturidade dos grupos. Assim, entre os mais novos, surgiram
matérias com dicas para as férias, entrevistas sobre a importância da prática de
esportes, investigação sobre o interesse por livros e declamação de poesia. Tudo

8 Projeto de Rádio Escolar da Rádio UEL FM, emissora educativa da Universidade Estadual
de Londrina, que promoveu oficinas de produção radiofônica com estudantes de escolas
públicas da cidade de Londrina.
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feito com muitas vozes colhidas em enquetes e com a valorização de um conteúdo
musical bem ao gosto do público adolescente.

O grupo formado por estudantes do ensino médio e da 8ª série do
fundamental pautou a preocupação com o futuro como tema central de sua
produção. Com o título ‘O Amanhã’, o programa foi se desenvolvendo por meio
de uma articulação de pesquisas, enquetes e entrevistas que abordaram questões
como projetos de vida, definição profissional, vestibular e pressão psicológica. A
divisão de funções entre os participantes aconteceu de maneira muito espontânea,
dando oportunidade a todos de explorar seus potenciais para a redação, a locução,
as entrevistas e a edição de áudio. A programação musical foi feita com muita
consciência, na medida em que buscou resgatar composições que fizeram sucesso
junto ao público, mas que também guardavam, em suas letras, uma relação com a
temática das matérias.

No dia 9 de dezembro de 2010, a Rádio UEL FM realizou uma transmissão
especial ao vivo, diretamente do Colégio de Aplicação. As aulas encerraram mais
cedo nesse dia, para que os estudantes pudessem se reunir na quadra e ouvir os
programas produzidos nas oficinas. A transmissão teve ainda entrevistas ao vivo e
apresentação de uma banda formada por estudantes do colégio. Os áudios da
transmissão, assim como os das produções completas das turmas participantes,
podem ser acessados no link do projeto E-RADIAR, disponível no site da UEL
FM: <http://www.uel.br/uelfm/eradiar.php>.

Durante o período de realização das oficinas, os estudantes fizeram dezenas
de captações de áudio, entre enquetes, entrevistas e sons ambientes. O material
obtido, aproximadamente quatro horas de gravação, foi utilizado na etapa de
edição, segundo critérios de selecionamento, hierarquização das informações e
composição da narrativa radiofônica. O trabalho das turmas incluiu, nessa fase, a
roteirização das matérias e programas, a redação/gravação das locuções e a
sonorização com músicas e efeitos sonoros. Após a montagem, foram obtidos
cerca de 40 minutos de programas acabados, o que reflete um resultado bastante
satisfatório, do ponto de vista quantitativo, para um projeto que se propôs a
introduzir a linguagem de rádio no contexto educacional.

Considerações Finais

Todos os resultados da prática são motivadores para investir na continuidade
da ação. Vale ressaltar, no entanto, a assimilação rápida dos fundamentos da
produção radiofônica por parte dos estudantes, o que confirma o pressuposto de
que a utilização da linguagem de rádio na escola tem efeitos muito positivos para
a ampliação das possibilidades de construção do conhecimento. O índice de
participação no projeto, percentualmente baixo em relação ao total de estudantes
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do colégio, gerou uma preocupação inicial quanto à comprovação da hipótese de
que o rádio tem ainda o poder de encantar o público adolescente.

Com o desenvolvimento das práticas, no entanto, foi possível perceber
outras formas de adesão por parte daqueles que não se envolveram diretamente
na produção. A conclusão é que os estudantes do Colégio de Aplicação,
possivelmente por terem acesso a diferentes opções de atividades culturais e
formativas, tendem a aderir às práticas propostas de forma mais consciente,
optando por aquelas que correspondem melhor aos seus interesses. Logo, os
estudantes que aderiram à proposta de fazer rádio na escola são uma amostra real
da parcela que, na sociedade, tem maior inclinação para práticas comunicativas.

Do ponto de vista da experimentação pedagógica, a implantação do projeto
com o apoio da equipe gestora do Colégio de Aplicação propiciou resultados
que motivaram professores, equipe pedagógica e estudantes da escola a desenvolver
um projeto próprio, no qual pudessem utilizar a linguagem de rádio em práticas
educomunicativas inseridas no cotidiano escolar. O estúdio da rádio ficou pronto
em 2011, assim como o sistema de som ambiente, através do qual produções
experimentais começaram a chegar às salas de aula e a outros espaços do colégio.

O desafio que se coloca para a escola, a partir deste ponto, é tornar
permanente a rádio escolar, como atividade complementar de formação dos
estudantes. Muitas sugestões estão sendo feitas por alunos e professores, alimentando
o diálogo entre a ação pedagógica e a mediação técnica. Para isso, concorrem a
infraestrutura disponibilizada para as práticas, a reflexão epistemológica sobre o
que elas representam para o Projeto Político Pedagógico da escola e o estímulo a
iniciativas por parte de professores e estudantes. Tudo isso, convenhamos,
compatível com um ideal de educação inovadora.
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ATITUDE REPRESENTA
IDENTIDADE PESSOAL

Vilze Vidotte Costa1

Diversidade Cultural na Escola Pública

Pensar a diversidade no contexto escolar significa entendê-la em conjunto
com as classes sociais, pois com elas agregam-se outras condições tais como:
pertencimento étnico, diferenças etárias, de gênero, diferenças geográficas, religiosas,
de visões de mundo, projetos individuais, valores e experiências de vida.

Ao buscar nos iguais a convivência com os diferentes, o sujeito muitas
vezes acaba por expressar de forma abrupta sentimentos nem sempre favoráveis
a uma boa relação social.

A diversidade significa variedade, diferença e multiplicidade. Seres diversos
em suas experiências culturais, únicos em sua personalidade, diversos em suas
formas de perceber o mundo. Desde a Conferência Mundial de Educação para
Todos, em 1990, foram delineados caminhos para a educação inclusiva no espaço
escolar.

Analisando a realidade brasileira, marcada pelo pluralismo cultural,
estudiosos de diferentes áreas, a exemplo de Gilberto Freyre, Moacir Gadotti,
Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Freire, entre outros, convidam educadores a
refletirem sobre a cultura brasileira em suas múltiplas dimensões.

Dentre os múltiplos fatores que envolvem a atuação do professor no espaço
escolar, objetivamos sensibilizar a instituição escolar, especialmente o corpo docente,
acerca da diversidade cultural, que tem papel fundamental no combate ao
preconceito e a discriminação, visto que viabiliza a formulação de atitudes e valores
essenciais à formação da cidadania. Sensibilizar sobre a diversidade é um dos
caminhos para uma educação enquanto prática da liberdade.

Os resultados nos mostram que as questões relativas à diversidade cultural
precisam ser respeitadas e que a escola, bem como os professores, precisam
desconstruir preconceitos, no sentido de proporcionar uma leitura crítica da
realidade.

Há que se considerar também a ideia de que o fracasso escolar tem suas
causas nas diferenças culturais dos grupos que não correspondem à cultura
dominante, à visão de aluno padronizado que, muitas vezes está no imaginário de

1 Mestre em Educação, Docente do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina.
Contato: vilze@sercomtel.com.br.
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alguns professores – aluno ideal x aluno real. A educação comprometida com o
processo político de formação de homens e mulheres exige que respeito aos
direitos humanos, participação e justiça social se tornem, de fato, realidade.

Reestruturação Produtiva e Reforma do Estado: impactos na política e
gestão da educação

A sociedade brasileira foi testemunha da transformação econômica e social
intensificada nos anos de 1990, quando o processo de modernização (globalização),
alterou profundamente as características do global e local.  Novas exigências
surgiram, principalmente no que se refere a inovações tecnológicas e organizacionais.

Aceitando as orientações ditadas pela política econômica, os países seguiram
dinâmicas que favoreceram o fim do protecionismo aos produtos nacionais,
programas de privatização, racionalização dos setores produtivos, e implantação
de ações voltadas para nova proposta de gestão.

Por outro lado, Carvalho e Faustino (2010) enfatizam que o sistema
produtivo mundial acabou por ampliar as contradições do modo de produção,
(depredação, consumismo, lucro) não considerando as especificidades nacionais e
locais. Por consequência, os Estados cederam lugar à pressão do processo de
acumulação.

Monitorado pelos credores internacionais, durante o período de recessão,
o Brasil empenhou-se em desenvolver novas políticas através da abertura comercial,
internacionalização da economia. Ao mesmo tempo em que privatizava estatais,
reduzia seu papel diante da saúde, assistência e educação pública.

O controle do Estado trouxe como consequência social a competitividade,
falta de qualificação profissional, o quê gerou a precarização e informalidade no
trabalho, aumento da pobreza, crescimento do desemprego, greves, bem como
novas formas de acordos patronais, dentre eles o poder de barganha e negociação
coletiva.  Assim, enquanto a economia e a política se envolviam com o global
(CARVALHO; FAUSTINO, 2010, p. 23), o local, a diferenciação e a diversidade
surgiram como novos valores frente à ameaça de sua diluição.

No contexto; cidadania anteriormente relacionada à nacionalidade agora
funda-se em valores culturais e na identidade multiétnica. Surgem das diferenças e
se legitimam nas comunidades que reivindicam direitos, na qual buscam apresentar
alternativas de soluções para seus próprios problemas. Coube a escola, a partir de
então, redefinir diretrizes, com o intuito de reajustar práticas educativas às
necessidades de adaptação do homem aos novos rumos do desenvolvimento e
da responsabilidade social, através de atividades coletivas.

Nessa perspectiva os direitos sociais básicos são relegados à responsabilidade
dos próprios cidadãos, que em meio a um sistema competitivo e excludente se
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tornam responsáveis pelo insucesso ou fracasso de que são vítimas. Czernisz,
Aoyama e Perrude (2009) argumentam que documentos do Banco Mundial não
se cansam de indicar desde então, as defasagens educacionais como causa da miséria,
influenciando de forma incisiva na organização dos Sistemas de Ensino. Assim,
atribui à educação o compromisso de ampliar o mercado consumidor, gerar
trabalho, padronizar comportamento social e, estabilidade política.

Desde a participação do Brasil, ainda na década de 1990, em Jomtien na
Tailândia, na Conferência Mundial de Educação para Todos, convocada pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO,
Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e Banco Mundial, até o Relatório
Jacques Delors (1996) e o encontro em Dakar (2001), novos compromissos são
assumidos, pelo Brasil, com a finalidade de, através da educação, buscar superar
defasagens já instaladas.

Para atender esse compromisso assinado internacionalmente em 1993, criou-
se no país uma comissão especial com a finalidade de elaborar o Plano Decenal
de Educação para Todos, no qual contemplou-se como uma de suas prioridades;
a diminuição dos altos índices de analfabetismo e a promoção e integração da
população de baixa renda à sociedade globalizada.

Carvalho e Faustino (2010, p.18) ainda argumentam que documentos tais
como: Declaração de princípios sobre a Tolerância (1995), Diversidade criadora
(1997), Declaração universal sobre a diversidade cultural (2002), Relatório de
desenvolvimento humano: liberdade cultural num mundo diversificado (2004),
reafirmam a adesão da Unesco, ao pleno reconhecimento dos direitos humanos e
da liberdade de consciência, pensamento e crença.

Ainda, a Unesco, integra a valorização e o reconhecimento das diferenças
ao seu discurso, com o objetivo de contribuir para o combate ao racismo, a
intolerância e diferentes formas de preconceito, visando a criação de um
desenvolvimento humano mais harmonioso, como estratégia para minimização
da exclusão social.

A educação pensada como pressuposto para universalização da educação
básica assume a partir de então o compromisso de satisfazer as necessidades básicas
de aprendizagem, concebidas como diversificadas, o que exige diferentes formas
de intervenção nas modalidades e conteúdos de ensino.

Foi proposto como um dos objetivos primordiais da educação a formação
ética, o enriquecimento dos valores morais e culturais, sem o que os sujeitos e a
comunidade perderiam sua identidade e dignidade. O equilíbrio entre a formação
moral da cidadania e o desenvolvimento de competências técnicas para a prática
social tornou-se diretriz central para a educação.
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Educação e Diversidade nas Políticas Educacionais

Educação e Diversidade nas Políticas Educacionais a partir de 1990 não
têm um significado único e consensual, já que são determinados por múltiplos
fatores que incluem uma ampla rede de concepções. Embora haja uma estreita
relação entre diversidade e inclusão, não significa que ao se discutir sobre a
diversidade, a sociedade realmente compreenda o contexto da diversidade presente
nos grupos que se encontram a margem do processo social expropriados dos
direitos garantidos por lei, independente das diferenças individuais.

Para muitos, necessidades especiais é sinônimo de deficiência, como se
apenas os alunos com deficiência estivessem à margem do sistema educacional,
apresentando problemas de aprendizagem. Diversidade significa seres diversos
em suas experiências culturais, únicos em sua personalidade, diferentes em suas
formas de perceber o mundo.  Tratar a diversidade e o processo da docência em
relação a implementação da proposta de inclusão escolar exige reflexão.

Segundo Aquino (1998), a sociedade vive uma crise de identidade, em que
muitas normas e regras acabam sendo repudiada frente a sua prática, muito embora
o sujeito apresente uma identidade determinada pelo contexto social e histórico,
em que sua existência é produzida.

Cada época elege um período da vida para simbolizar ideais de perfeição,
que lei, moral deve determinar os critérios de maturidade humana, padrões de
longevidade, o limite para o que se pode exigir ou desfrutar. A identidade passa a
ser criada e recriada todos os dias.

Capelo (2003), ao tratar a diversidade cultural argumenta que a construção
das diferenças ultrapassa as características biológicas. As diferenças são também
construídas pelos sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos
processos de adaptação do sujeito ao meio social e no contexto das relações de
poder.

O adolescente sem lei, ou a margem da lei, torna-se refém de uma sociedade
na qual, poucos querem ocupar o lugar de adulto, poucos querem assumir a
divergência, imposição de limites e o conflito de gerações. A diversidade surge
como elemento constitutivo do processo de humanização. No ponto de vista
cultural as diferenças perante a diversidade são transformadas em desigualdades,
mas nem sempre aparecem como tal. A diversidade pode ser entendida como a
construção histórica e social das diferenças.

Através das relações sociais, se constroem conhecimento, valores,
representações e identidades. A identidade pode ser fabricada pela mídia ou
associada ao consumismo desenfreado de bens, mercadorias e imagens, paralela
as práticas culturais imprescindíveis a realização do acontecer humano.
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Os diferentes contextos históricos, sociais, culturais, permeados por relações
de poder e dominação, são acompanhados de uma maneira tensa e, por vezes,
ambígua de lidar com o diverso. Nessa tensão, a diversidade pode ser tratada de
maneira desigual e naturalizada. O código comum a toda sociedade, estabelece
equivalência entre os desiguais. Garante sobrevivência do grupo, valores e regras,
submissão x dominação.

Assim, a diversidade torna-se componente do desenvolvimento biológico
e cultural da humanidade. Ela se faz presente na produção de práticas, saberes,
valores linguagens, técnicas artísticas, científicas, representação do mundo,
experiências sociais e de aprendizagem.

Por mais que a diversidade seja um elemento constitutivo do processo de
humanização, há uma tendência nas culturas, que geram um estranhamento, ou até
mesmo uma rejeição em relação ao diferente. Isso quando exagerado pode se
transformar em práticas xenófobas – aversão ou ódio ao estrangeiro, ou em
racismo – crença na existência da superioridade ou inferioridade racial. De acordo
com Aquino (1998), o preconceito é o sujeito voltando-se para si mesmo, buscando
semelhanças, da falta de semelhança no outro surge o estranhamento e a diferença.

Educação Inclusiva – do mito à segregação

Quando nos referimos a Educação Especial buscando conceituar os alunos
pertencentes a essa modalidade de ensino podemos nos deparar com o seguinte
conceito: aquele que não se adéqua ao padrão de normalidade imposto pela
sociedade e pela escola, que durante determinado período de sua vida pode ter
experenciado momentos de isolamento ou segregação, é visto como diferente.

Historicamente foi caracterizado em categorias para facilitar um tratamento
a partir de práticas disciplinares. A princípio a deficiência foi confundida com
patologia, criando o estigma de “doente mental”. Atribuiu-se a herança genética a
origem dos distúrbios físicos, intelectuais e comportamentais. Psicologia e Educação
incorporaram o viés do disciplinamento médico – cuidados terapêuticos,
isolamento – práticas que ditaram normas pedagógicas aos professores.

Coube à educação a partir de então, encontrar possibilidades na qual se
pudesse reconhecer o potencial de aprendizagem. Valorizando-se etapas de
integração e socialização, buscou-se diferentes formas de inserção social também
no espaço escolar através de classes especiais, comuns, salas de apoio, além de
reflexão sobre as práticas homogeneizadoras voltadas ao aluno ideal. Houve
necessidade de se quebrar resistências e promover rupturas diante de práticas
cristalizadas acerca do discurso de ineficiência e incapacidade.

Novos paradigmas educacionais são propostos tais como: compreensão
da diversidade como elemento constitutivo das diferentes sociedades e culturas.
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Tratamento humanitário, respeito às diferenças e as minorias. Segregação x direitos
de acesso e participação. Paradígma de suporte: Disponibilização de estrutura
para acessibilidade – caminho para inclusão social. Aprovação de inúmeras leis,
participação de organismos internacionais, políticas públicas, Constituição Federal
(BRASIL, 1988), LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), Diretrizes, modalidade de ensino-
educação escolar obrigatória e gratuita ofertada em instituição pública integrando
educação especial ao sistema de ensino regular.   Proposta de Educação para
Todos – 1990 – Tailândia – Jomtien, Declaração de Salamanca – 1994 – Espanha
Plano Nacional de Educação para Todos. A LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996),
artigo V – ponta perspectiva progressiva do caráter pedagógico ligado à educação
escolar e ao ensino público – desde a educação infantil até o ensino superior.

Nessa perspectiva o ensino deve se adaptar as necessidades do aluno, ao
invés de exigir adaptação do aluno a conceitos preconcebidos a respeito do ritmo
e da natureza dos processos de aprendizagem.

As políticas de inclusão, produzidas a partir do documento aprovado na
Conferência de Salamanca, busca em seu conjunto de reivindicações, inserir crianças
com necessidades especiais em salas de aula de ensino regular, além de tentar
provocar uma mudança de cultura em torno da diferença, isto é, uma nova forma
de pensamento e ação para incluir a todos numa educação em que a diversidade
é norma, é fonte de enriquecimento, e não exceção.

 A Declaração recomenda que as escolas se adaptem às necessidades dos
alunos, independente de quais sejam suas condições físicas, sociais e linguísticas,
incluindo as crianças que vivem nas ruas, aquelas que levam vida nômade, as minorias
étnicas, culturais e sociais, além das que se desenvolvem à margem da sociedade.

A proposta da escola inclusiva parte do pressuposto de que todas as crianças
podem aprender e fazer parte da vida escolar e comunitária. A diversidade se
torna valor e acredita-se que a mesma fortaleça ainda mais a escola e ofereça a
todos os seus membros maior oportunidade de aprendizagem (SKLIAR, 1999).

Educar na Diversidade

Seguindo tal vertente, observamos que, no espaço escolar, as salas de aula
nem sempre garantem inclusão educacional e social. As políticas e práticas de
inclusão ainda não apresenta significado único e consensual. Criar identidades, de
acordo com a SEED/PR, tem sido também o apanágio do mercado que se
sustenta no consumismo de marcas e grifes criadas em nome dos tantos
“coloridos”, “emos”, “manos”.

Muito mais que uma busca de identidade eles passaram a estar no foco do
mercado que ao mesmo tempo em que cria os grupos e guetos, cria a marca e
impulsiona o consumo. Sendo assim, paralelo ao enfoque do tema, no espaço
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escolar, se deve ter o cuidado de buscar o enfrentamento das situações
preconceituosas e discriminatórias, que ainda se encontram camufladas
historicamente. Na escola não se deve individualizar ou subjetivar a discussão sem
tomá-la nas contradições sociais que marcaram e ainda marcam determinados
grupos.

Quase sempre os primeiros traços da discriminação e preconceito diante
da diversidade de grupos que se encontram à margem do processo social chegam
à escola através do olhar e da agressão verbal. O aluno quando chega à escola já
foi sujeito, dentro de um conjunto de discursos, que produziram no mesmo,
diferentes posturas que hoje o constituem como cliente, consumidor, aluno ideal
x real. Porém como profissionais, muitas vezes, o educador não se percebe no
jogo. Avalia de acordo com o que convém, através de diferentes olhares, os alunos
desconcertantes, erotizados, inseguros acostumados com uma indústria cultural
descartável. Muitos professores ainda ensinam comportamentos e atitudes
fundamentados apenas na diferença de gênero.

No processo histórico, sobretudo nos contextos de colonização e
dominação, os grupos humanos não passaram a hostilizar e dominar outros grupos
simplesmente pelo fato de serem diferentes.

De acordo com Brandão (1985), por diversas vezes, os grupos humanos
tornam o outro diferente para fazê-lo inimigo. Por isso a inserção da diversidade
nos currículos implica compreender as causas políticas, econômicas e sociais dos
fenômenos como racismo, sexismo, homofobia e xenofobia. Falar sobre
diversidade e diferença implica posicionar-se contra processos de colonização e
dominação. É perceber como algumas diferenças foram naturalizadas e
inferiorizadas sendo, portanto tratadas de forma desigual e discriminatória.

A diversidade na LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), entendida como
orientação legal para a construção das diretrizes curriculares nacionais, em seu
artigo 26, confere liberdade de organização aos sistemas de ensino, desde que se
orientem a partir do eixo central, ou seja, uma base comum nacional que será
complementada por uma parte diversificada, valorizando-se características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Desafios educacionais tais como: História e cultura afro, educação do campo,
educação indígena, ECA, Estatuto do Idoso, diferentes formas de discriminação,
condutas típicas, Lei Maria da Penha, educação ambiental, entre outras, são questões
que envolvem justiça social e que considera o mundo do trabalho para além da
teoria do capital humano.

Assim entendida, assumir a diversidade é posicionar-se contra as diversas
formas de dominação, exclusão e discriminação. É entender a educação como
um direito social e o respeito à diversidade no interior de um campo político.
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Tais desafios, para o professor no ambiente escolar, implicam em prática
pedagógica que ultrapasse os antigos padrões didático-metodológicos, que
alcancem principalmente as diferenças cognitivas. A sensibilidade pode estar ou
não nos diferentes olhares que o professor se permita ao seu próprio trabalho.
Como também a abertura que ele dá ao buscar o entendimento sobre a diversidade
da qual faz parte e, que dependendo dos diferentes contextos sociais ele mesmo
critica. O olhar do professor deve estar focado em trabalhar com as diferenças de
modo a conhecê-la e valorizá-la, deve buscar formas de quebrar a cultura do
silêncio, para que esses alunos possam falar e serem ouvidos, estabelecer diálogos
pedagógicos que permitam reflexão e menos exclusão.

Aceitar as diferenças e enriquecer-se com elas continua a ser um problema
que poucos sabem resolver porque supõe o reconhecimento do outro, a aceitação
do outro também com suas diferenças.

Diversidade e Currículo Escolar

Currículo no espaço escolar, segundo Moreira e Silva (2002), expressa, um
projeto de escola e, consequentemente, de sociedade e de mundo. A concepção
de currículo na escola pública, por sua vez, deve expressar a intenção desta trajetória,
que não é espontânea, é intencional e deve revelar as necessidades históricas daqueles
que dependem da escola pública como via de acesso ao conhecimento. Currículo,
portanto, se situa nas disputas de poder que ocorrem entre aqueles que vêem na
educação o espaço para seus projetos e expectativas, bem como disputas de poder
no interior das próprias políticas públicas.

Enquanto que a diversidade na escola democrática pode ser entendida como
um dos elementos constitutivos do processo de ensino e aprendizagem. De acordo
com Moreira e Silva (2002), nesse cotidiano, se apresentam diferenças étnico-
raciais, idades e culturas, que perpassam todos os níveis e modalidades de ensino.
A educação pode ser entendida como o processo constituinte da experiência
humana e a escolarização como um dos recortes do processo educativo mais
amplo. No contexto, a escola se torna a instituição social na qual as diferenças se
encontram.

A diversidade quando tratada como parte de um ensino sistematizado que
deva ser ofertado a todos com qualidade, implica em chamar à conscientização,
cada profissional que, de diferentes formas, estarão participando do processo.

As classes mais abastadas garantiram historicamente o acesso de suas crianças
à educação, porém, aceitar na escola pública, todos os alunos que a procuram,
com suas diferentes realidades e experiências tem sido um dos desafios constantes
que emolduram o trabalho do pedagogo. Cabe a esse, o compromisso, no espaço
escolar, de assegurar a vaga aquele que demonstrar interesse, buscar possibilidades
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de democratizar o saber sistematizado e historicamente construído, além de buscar
formas alternativas de metodologias e políticas inclusivas que auxiliem na
permanência da criança na escola.

A História da Educação Brasileira aponta que entre as décadas de 1950 a
1970, o sistema escolar brasileiro, recém estabelecido pela reforma Capanema,
preocupou-se em ampliar o número de vagas nas escolas públicas, com objetivo
de diminuir, o número de analfabetos, bem como projetar a sociedade letrada.

No contexto, o currículo escolar na época, continuou o mesmo bem como
as práticas pedagógicas. Os professores receberam formação, porém inadequada
para o novo aluno que agora adentrava a escola pública. Aluno para os quais a
escrita e o conhecimento escolar não representavam, exatamente, valores
imprescindíveis. Alunos cuja cultura já começava a se diferenciar do padrão da
cultura burguesa, eurocêntrica. Ou em outras palavras, como afirma Skliar (2001),
a escola não foi preparada para receber o aluno real, o aluno diferente, que não
estava presente nos manuais pedagógicos.

Segundo Silva (2001, p. 97), a diferença se tornou um problema social, e
sobretudo um problema pedagógico, curricular, que não pode ser ignorado ou
reprimido.  Caso isso ocorra, tal processo corre o risco de generalizar-se em
fracasso, como tem acontecido ao longo das últimas décadas, “explodindo em
conflitos, hostilidades e até mesmo em violência”.

Para o trato pedagógico e docente da diferença, Silva (2001) apresenta
algumas estratégias. A primeira estratégia consiste em cultivar e estimular bons
sentimentos e predisposição para com a diversidade cultural. Neste caso, a ideia
básica é de que o ser humano tem uma variedade de legítimas formas culturais de
ser e estar no mundo, que devem ser respeitadas.

Uma segunda estratégia, Silva (2001) denomina como “terapêutica”. A
diferença é aceita, mas atribui o sentido da mesma a um distúrbio psicológico. A
premissa desta estratégia é a visão discriminatória e estereotipada do outro. Como
a diferença é tratada como um distúrbio, um desvio de conduta, a estratégia
pedagógica consiste em “tratar” psicologicamente essas atitudes inadequadas.
Recomenda-se nesta perspectiva trabalhos com dinâmicas de grupo, exercícios
corporais, dramatizações, etc.

Outra estratégia que Silva (2001) situada como intermediária, porém,
comumente utilizada segundo o autor, consiste em apresentar aos estudantes uma
visão superficial e distante das diferenças culturais. O outro, nessa perspectiva
passa a ser visto como exótico, exuberante, que desperta a curiosidade. Além de
não questionar as relações de poder que produzem as identidades e as diferenças
culturais, reforçam-nas, uma vez que este outro é distante e não apresenta nenhum
risco.
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 Moreira e Silva (2002), ao enfocar a importância da abrangência de
diferentes estratégias ao se abordar temáticas ligadas à diversidade no currículo,
argumenta que as questões curriculares, devem ser marcadas pelas discussões sobre
conhecimento, verdade, poder e identidade. O autor argumenta que a função
pedagógica da escola diante da diversidade consiste em construir práticas
pedagógicas que realmente expressem a riqueza das identidades e da diversidade
cultural presente na sociedade.

Segundo Moreira e Silva (2002), a diversidade e a cultura não devem ser
vistas como um tema e nem como uma disciplina, mas como um eixo que orienta
as experiências e práticas curriculares. O currículo assim, não se encontra envolvido
em um simples processo de transmissão de conhecimento e conteúdo, possui
caráter político e histórico, e também se constitui como uma relação social, no
sentido de que a produção de conhecimento nele envolvida se realiza por meio de
uma relação entre pessoas.

O conhecimento, a cultura e o currículo são produzidos no contexto das
relações sociais e de poder, quase sempre desiguais. Nessa perspectiva o currículo
pode ser considerado como uma atividade produtiva que apresenta duplo sentido
político, ou seja, apresenta-se permeado por ações e efeitos, enquanto que a
produção do conhecimento, sua seleção e legitimação recebem enfoque pautado
pela diversidade. Não se trata apenas de incluir a diversidade como um tema no
currículo, as reflexões podem sugerir necessidade de maior consciência no docente,
das marcas da diversidade presentes nas diferentes áreas do conhecimento.

Concluindo, fica o compromisso do educador em buscar desvelar o oculto
que trata a diversidade, diante do processo de produção e de seleção do
conhecimento escolar. Interessante, se torna, indagar que história as narrativas do
currículo tem contado sobre as relações raciais, os movimentos do campo, o
movimento indígena, o movimento das pessoas com deficiência, a luta dos povos
da floresta, a trajetória dos jovens da periferia, as vivências da infância, a luta das
mulheres e a violência doméstica e urbana.
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RELIGIÃO E POLÍTICA:
CATOLICISMO E A DITADURA

MILITAR  NO BRASIL (1964-1985)

Luiz Ernesto Guimarães1

Introdução

A Teologia da Libertação é resultado do processo histórico, político, social
e econômico acontecidos especialmente na América Latina, vinculado a alguns
pensadores e religiosos – pertencentes principalmente à Igreja Católica – e que
puderam contribuir para a elaboração de uma nova teologia que tivesse uma
maior contextualização com o continente latino-americano. A teologia “tradicional”,
importada dos moldes europeus, não respondia e nem explicava a realidade na
qual as massas populares viviam.

Na metade do século XX, quando a Teologia da Libertação começou a ser
formulada, havia a demanda de uma nova elaboração teológica, em que a classe
dominante dos diversos países latino-americanos não ocupasse o papel principal
em contraponto com a classe pobre e trabalhadora, que representava a maioria
da população na América Latina desde a sua constituição como região colonizada
principalmente por espanhóis e portugueses católicos.

De acordo com Francisco Catão (1986, p. 63), “a teologia da libertação é
resposta à problemática pastoral da Igreja, especialmente colocada no contexto
latino-americano, em que a luta pela libertação constitui uma exigência fundamental
do Evangelho e uma antecipação do Reino de Deus”.

Esta pesquisa foi realizada, em sua primeira etapa, por meio de consulta
bibliográfica em livros, revistas e artigos eletrônicos. Na segunda etapa, foi elaborado
um roteiro semiestruturado, realizando entrevistas com líderes da Igreja Católica
que compartilharam do pensamento acerca da Teologia da Libertação na cidade
de Londrina-PR.

No processo de investigação foi utilizada a abordagem qualitativa vinculada
às contribuições da história oral, por proporcionar às pesquisas um novo material
de análise, que provavelmente não seria encontrado nas fontes documentais ou
publicações. A história oral não é utilizada apenas por historiadores, mas também
“por muitos estudiosos, particularmente sociólogos e antropólogos, que não se
consideram historiadores orais” (THOMPSON, 1998, p. 104).

1 Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Contato:
pr.ernesto@gmail.com.
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Outra característica da história oral é a escolha de grupos ou de pessoas que
eram anteriormente ignoradas e que podem trazer contribuições significativas para
a pesquisa. Dessa maneira, há na investigação uma característica mais democrática,
traz maior clareza e faz o resultado “se aproximar mais do original histórico”
(THOMPSON, 1998, p. 34).

Para Jorge Eduardo Lozano (2002), a história oral é mais que uma simples
técnica ou procedimento, mais que uma depuração técnica ou um roteiro detalhado.
Ela é antes “um espaço de contato e influência interdisciplinares; sociais, em escalas
e níveis locais e regionais; com ênfase nos fenômenos e eventos que permitam,
através da oralidade, oferecer interpretações qualitativas de processos históricos-
sociais” (LOZANO, 2002, p. 16). Segundo esse autor, é por meio das experiências
dos atores sociais que a análise será realizada. Lozano (2002) também aponta para
o rigor científico da história oral, assim como acontece com os demais métodos.
Afinal, “fazer história oral significa, portanto, produzir conhecimentos históricos,
científicos e não simplesmente fazer um relato ordenado da vida e da experiência
dos ‘outros’” (LOZANO, 2002, p. 17).

A fim de contribuir para um maior aprofundamento da parte metodológica
da pesquisa, foi utilizada a obra Marxismo e filosofia da linguagem, de Mikhail Bakhtin,
no qual o autor percebe a palavra, no caso a oral, como “objeto fundamental do
estudo das ideologias” (BAKHTIN, 2009, p. 39). Mas, para chegar a esta conclusão,
Bakhtin começa afirmando que toda ideologia pertence a uma determinada
realidade, assim como um corpo físico. No entanto, existe algo que diferencia o
produto ideológico de um determinado corpo físico e isto, para Bakhtin, é o
reflexo de “uma outra realidade, que lhe é exterior. Tudo que é ideológico possui
um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo
que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” (BAKHTIN, 2009, p. 31
– grifos do autor).

Por meio das formas da comunicação social é que se torna possível ligar os
fenômenos ideológicos à consciência individual. “Mas esse aspecto semiótico e
esse papel contínuo da comunicação social como fator condicionante não aparecem
em nenhum lugar de maneira mais clara e completa do que na linguagem. A
palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2009, p. 36 – grifos do
autor).

A escolha dos sujeitos entrevistados foi feita de forma que alcançasse não
somente pessoas ligadas ao clero católico de Londrina, mas também leigos. Os
sujeitos selecionados para a entrevista tiveram participação em movimentos ligados
à Teologia da Libertação em Londrina. A primeira entrevista foi feita com Lenir
Cândida de Assis, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de
Londrina, no ano de 1999. Como leiga, ela foi coordenadora das CEBs em
Londrina nos anos de 1988 a 1994 e novamente entre 2000 e 2004. Atualmente, é
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vereadora na cidade pelo Partido dos Trabalhadores e apesar de não ser mais
assessora das CEBs, continua em contato e apoiando essas comunidades.

A segunda entrevista foi realizada com o padre João Batista Pires, da paróquia
Santo Antônio de Pádua, em Londrina – PR. Possui licenciatura em Filosofia e
Pedagogia e exerce o sacerdócio desde 1970.

A terceira entrevista foi realizada com o padre Jorge Pereira de Melo, da
paróquia Santa Cruz, localizada na região dos Cinco Conjuntos (região Norte de
Londrina). Possui formação em Teologia, além de ser licenciado em Filosofia,
História e Psicologia. Exerce o sacerdócio desde 1984 e é assessor das CEBs
atualmente na Arquidiocese de Londrina.

Como categorias de análise a partir dos objetivos e da problematização
elaborados na proposta de pesquisa, foram separadas cinco categorias por meio
das quais as entrevistas foram analisadas e interpretadas: 1) As CEBs na perspectiva
da Teologia da Libertação; 2) Contribuições das CEBs em Londrina; 3) O clero
católico e a Teologia da Libertação em Londrina; 4) Teologia da Libertação e a
Ditadura Militar; 5) As CEBs e os movimentos sociais.

Comunidades Eclesiais de Base

O surgimento das CEBs é resultado da formulação da Teologia da
Libertação na América Latina, mais especialmente a partir da Conferência de
Medellín em 1968, na Colômbia. No Brasil elas tiveram um crescimento muito
rápido e até hoje continuam existindo no catolicismo popular. O desenvolvimento
das CEBs varia de região para região, podendo ter sua expressão e presença
social em maior ou em menor grau.

Com um vínculo muito forte com a Teologia da Libertação, as CEBs são

pequenos grupos organizados em torno da paróquia (urbana) ou da capela
(rural), por iniciativa de leigos, padres ou bispos. As primeiras surgiram por
volta de 1960, em Nísia Floresta, arquidiocese de Natal, segundo alguns
pesquisadores, ou em Volta Redonda, segundo outros. De natureza religiosa
e caráter pastoral, as CEBs podem ter dez, vinte ou cinqüenta membros.
(BETTO, 1984, p. 16).

Visto que as CEBs tiveram uma importante marca em parte do segmento
católico entre as décadas de 1960 e 1980, dedicamos este capítulo ao seu estudo,
procurando compreender suas relações com líderes e leigos pertencentes à Igreja
Católica.

Ainda que as CEBs tenham servido como instrumento de mobilização e
organização de uma comunidade local para debater assuntos que as afetem
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diretamente, segundo Robinson Cavalcanti (1988), essas comunidades têm sofrido
com a crise de identidade. O fato de a Igreja Católica promover o leigo no
serviço das CEBs sem, contudo, dar-lhe autonomia necessária e fazendo disso
apenas uma estratégia para assegurar que as pessoas estivessem sob o controle
hierárquico, somou também a outras questões que contribuíram para essa crise de
identidade nas CEBs. Essas comunidades são “igreja? organização para-eclesiástica?
associação de moradores? partido? sindicato?” (CAVALCANTI, 1988, p. 198).
Segundo o bispo anglicano, as CEBs tiveram histórias diferentes: alguns grupos
“... surgiram e desapareceram, grupos que reforçaram a vida paroquial, sindical
ou partidária (do PT principalmente) até o fato pitoresco de uma CEB que virou
igreja pentecostal” (CAVALCANTI, 1988, p. 198).

Já para Leonardo Boff  (1991), as Comunidades de Base foram uma forma
de refazer o tecido social rompido pela marginalização dos grandes processos
sociais na América Latina. Nas CEBs seus membros tinham maior oportunidade
de expressar seus pensamentos, como membros que realmente tinham parte em
uma comunidade, refletindo e elaborando seus próprios métodos.

As Comunidades Eclesiais de Base são um fenômeno religioso que possui
uma característica própria de participação política. Os movimentos que se
originaram da Igreja Católica com uma perspectiva mais conservadora, como a
Opus Dei ou o movimento de Renovação Carismática Católica, por exemplo,
não possuem efetivamente uma práxis teológica/social. Pelo contrário, há um
forte apelo para as questões espirituais, teológicas e dogmáticas da instituição. O
oprimido nem sempre consegue, nessa perspectiva, encontrar subsídios que o
conscientize sobre a sua realidade social, econômica e política, deixando-o sem
uma orientação mais clara em como lutar por seus direitos.

Frei Betto, que trabalhou na assessoria das CEBs em várias dioceses, afirma
que “as CEBs não se fecham em si mesmas. As questões levantadas nas reuniões
raramente deixam de ser questões sociais, ligadas à sobrevivência das classes
populares” (BETTO, 1984, p. 24). O pensamento de Leonardo Boff  complementa
a afirmativa de Frei Betto: “Nos lugares onde não existem as organizações
populares, as comunidades desempenham múltiplas funções: são o lugar da escola,
do esporte, da luta pela terra, da educação partidária” (BOFF, 1991, p. 100).

Assim, as Comunidades Eclesiais de Base são, para a Sociologia, um
importante objeto de estudo, podendo abstrair a partir delas vasto conteúdo para
análise de sua construção e relação social.

As Comunidades Eclesiais de Base em Londrina-PR

Em Londrina as CEBs tiveram início no final da década de 1970 e início de
1980. Segundo o padre João Batista Pires (2009), Londrina nunca teve uma marca
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muito forte da Teologia da Libertação, como é o caso das cidades de São Paulo,
Vitória e Rio de Janeiro. Mesmo assim, nas regiões periféricas da cidade de
Londrina, na região dos Cinco Conjuntos2 especialmente, as CEBs tiveram uma
participação importante junto à comunidade local. Um dos grandes problemas
da década de 1970 foi o transporte para a população que morava nos Cinco
Conjuntos. Chegar até o centro da cidade de Londrina era quase uma “viagem”,
e nesse contexto houve um intenso embate para a melhoria das vias de acesso e
do serviço de transporte coletivo3.

Segundo o padre João Pires (2009), houve poucos líderes da Igreja Católica
que assumiram a Teologia da Libertação, e segundo ele, havia apenas dez ou
quinze padres nas décadas de 1970 e 1980. Os demais, que eram a grande maioria,
acabaram não se engajando nas lutas sociais, e até mesmo, assumindo uma postura
contrária à Teologia da Libertação. Como as CEBs estão ligadas à Igreja Católica,
elas sofriam interferência direta do clero, embora possuíssem uma gestão interna
mais democrática, menos hierárquica do que da Igreja Católica oficial. Portanto,
as CEBs dependiam da postura da liderança do clero católico. Quando havia uma
tendência de cunho espiritual, sem um envolvimento maior com as questões sociais
da comunidade, as CEBs se tornavam apenas um lugar de oração e de estudo da
Bíblia, sem assumir uma participação mais efetiva, que lutasse por melhorias na
vida social. Já nas paróquias onde a liderança aderia o pensamento dos teólogos
da libertação, as CEBs além de ser um lugar de compartilhar a fé, se tornaram
também um lugar em que os problemas que a comunidade vivenciava eram
discutidos, além de promover uma consciência aos participantes de libertação
integral do ser humano, tanto espiritual, por meio da Bíblia, como também político
e social, com passeatas, lutas, greves e manifestações.

Uma das características que marcam as CEBs, apontadas por Lenir de
Assis (2009), é a sua gestão popular, não hierarquizada, democrática. Por isso a
atribuição do termo base. As CEBs não estão desvinculadas da Igreja Católica e,
segundo Lenir de Assis (2009), isso nunca foi negado. “É a mesma Igreja Católica
que acreditamos, mas nessa linha da base, onde o povo sofre, sorri, chora” (ASSIS,
2009). Segundo ela, a participação de uma missa da Igreja Católica é algo em que
não há um envolvimento coletivo, a não ser quando é pedido pelo sacerdote que
se faça isso. A liturgia já está programada, a cada missa, não deixando espaço para

2 Região Norte da cidade de Londrina.
3 Maria Clementina Colito analisa a manifestação popular de moradores dos Cinco Conjuntos
(região norte de Londrina) contra a empresa responsável pelo transporte coletivo. Após
várias tentativas de negociação pacífica, a comunidade interditou vias de acesso à região em
janeiro de 1985, além de depredar alguns ônibus e haver confronto com a Polícia Militar. Para
maior aprofundamento, ver Colito, 1987.
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a participação dos fiéis. Existe uma hierarquia e isso deve ser respeitado. Nas
CEBs há espaço para o engajamento popular. Cada pessoa pode participar
abertamente, expor seus problemas, avaliar a infraestrutura do bairro, traçar planos
para que possam lutar por melhorias na comunidade (ASSIS, 2009).

Londrina teve uma forte presença das CEBs, especialmente nas regiões
periféricas nas décadas de 1970 e 1980. Já na década de 19904 iniciou o movimento
da Renovação Carismática, “dando outro modelo de Igreja: é a busca de um
Deus pessoal” (ASSIS, 2009). Os carismáticos assumem uma postura oposta aos
grupos que adotaram a linha da Teologia da Libertação. Os carismáticos buscam
um Deus;

mais fácil ao passo que as CEBs, Teologia da Libertação, ela tem um Deus
exigente, um Deus que passa pela experiência da vida dos pobres, pela
necessidade, pela exigência evangélica de buscar alternativas para trabalhar.
A teologia espiritual dos outros movimentos não. Sou eu e Deus, eu busco
a Deus na Igreja, Deus me dá força. Não precisa de toda essa mobilização
(pois não conseguimos trabalhar isso sozinhos), então é um Deus mais
fácil, um Deus de mercado... (ASSIS, 2009).

No início dos anos 1990 começa a desfigurar o papel social das CEBs. Elas
perderam o seu engajamento político e social, segundo o padre João Pires (2009).
O próprio nome foi mudado. Desde então as CEBs passaram a se chamar grupos
bíblicos de reflexão, com menor participação na vida político/social da comunidade.
Para Lenir de Assis (2009), o termo “grupo de reflexão” fica mais ameno, pois
desassocia da perspectiva da Teologia da Libertação. Esse é um fato que suscita
muita polêmica na Igreja Católica. Como as CEBs se inserem na perspectivada da
Teologia da Libertação e muitos líderes católicos possuem certa resistência a isso,
devido sua aproximação com a sociologia marxista, tirar o nome CEB e colocar
grupo de reflexão, se torna uma maneira sutil de desvincular o grupo de uma postura
mais comprometida com os problemas sociais.

A década de 1980 foi significativa para as CEBs em Londrina, visto que
estava havendo um êxodo rural muito grande, com pessoas chegando à cidade e,
como em outros lugares do país, foi inevitável a formação de vilas e favelas.
Nesse mesmo período, segundo Lenir de Assis (2009), começavam a se formar
pequenos grupos vinculados à Igreja Católica, composto por leigos, jovens (que
naquele momento também estavam contribuindo para a formação da Pastoral da
Juventude) e padres que compartilhavam da mesma linha de libertação dos
oprimidos. Viu-se, então, aí a união entre a fé – que era cristã, pois os movimentos

4 Não somente na cidade de Londrina, mas em todo o Brasil.
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tinham a participação de leigos e do clero católico, com a política. Algumas pastorais
sociais da Igreja também iniciaram suas atividades, como a Pastoral do Negro, a
Pastoral do Menino de Rua, a Pastoral da mulher marginalizada, a Pastoral Operária
(PO)5 que, por exemplo, atuou principalmente em meados da década de 1980
junto às reivindicações trabalhistas. O Movimento Sem-terra também teve um
forte vínculo com a Igreja Católica no seu início, principalmente nos estados do
Sul do Brasil, por conta da CPT – Comissão Pastoral da Terra.

O envolvimento das CEBs em políticas partidárias também teve a sua
contribuição. Porém, “a questão é delicada porque a Igreja, pelo menos em seu
discurso, sempre se pretendeu apartidária, suprapartidária ou mesmo antipartidária”
(BETTO, 1984, p. 100). Mas ao longo da História cristã, segundo Frei Betto
(1984, p. 100),

a Igreja jamais foi indiferente à questão partidária. A hierarquia sempre
deixou clara sua preferência por este ou aquele partido, na medida em que
assuma os interesses profanos da Igreja (como a escola particular) e procure
preservar a legislação condizente com sua doutrina – a proibição do
divórcio.

A formação do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, se deu no espaço
cedido pela Igreja Católica em São Paulo, quando ainda estavam nas suas primeiras
reuniões (LANZA, 2001). Segundo o padre João Pires, antes mesmo de formar
o PT, na região de Santo André – SP, já havia deputados eleitos com apoio de
grupos populares ligados à Igreja Católica inseridos nos partidos da época. As
CEBs contribuíram na questão partidária e no processo de democratização também
em Londrina na década de 1990 e no início do século XXI.  Segundo Lenir de
Assis (2009), quando Lula se elegeu em 1986 para deputado constituinte pelo PT,
houve campanha a seu favor; no Impeachment Collor em 1992, houve a
participação dos membros das CEBs.

Na região dos Cinco Conjuntos teve o empenho do padre Alberto Panichela
na formação de várias CEBs (MELO, 2009). Ele também se envolveu em uma
grande luta contra o prefeito da época, Antônio Belinatti. Tentou de várias maneiras,
segundo Lenir de Assis, desmistificar o “deus Belinatti”. Ele foi perseguido e
ameaçado. Não demorou muito para ser transferido para outra cidade, vindo em
seu lugar um padre vinculado à Renovação Carismática. Para Frei Betto é
indispensável a participação política de grupos religiosos, porque “as forças
populares não se apoderam do aparelho de Estado senão através de um conduto
político” (BETTO, 1984, p. 101).

5 A Pastoral Operária teve militantes de expressão, como Frei Ildo Perondi, hoje professor da
PUC-PR, e o ex-prefeito de Londrina entre os anos 2000 e 2008, Nedson Micheleti (PT).
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Mesmo Londrina não sendo uma cidade tão grande como algumas capitais
do Brasil onde houve uma participação mais marcante das Comunidades de Base,
ainda assim a cidade experimentou um pouco da ação desses grupos religiosos,
que conseguiram unir a fé cristã com a prática política, trazendo importantes
contribuições para aqueles que não tinham com quem contar.

Para o padre João Pires (2009), a maior contribuição que as CEBs deixaram
na vida do povo sofrido foi uma maior consciência que proporcionava uma fé
que já existia, mas com um novo aspecto: de adentrar no meio político e social
em busca de seus direitos. Hoje, as CEBs não têm a mesma força que tiveram nas
décadas de 1970 e 1980. Algumas já não têm mais a mesma consciência crítica de
mundo e engajamento social, devido à nova configuração religiosa no catolicismo.
Mas ainda existem algumas Comunidades que continuam, nos dias atuais, com
características semelhantes àquelas que tiveram no início, alinhadas à Teologia da
Libertação, preenchendo um espaço na sociedade de contestação ao status quo.

Teologia da Libertação, Governo Militar (1964 – 1985) e o Clero Católico
Romano em Londrina – PR

A Teologia da Libertação embora possua uma metodologia própria6, não
é um grupo definido, associação ou algo semelhante. Todos aqueles que trabalharam
na perspectiva da Teologia da Libertação tiveram como ponto comum apenas
seus ideais, que estavam pautados, sobretudo, na criação de uma teologia que
fosse ao mesmo tempo prática e contextualizada com a América Latina.

Como o contexto em que a Teologia da Libertação se desenvolve se dá
justamente no período em que o Brasil estava vivendo sob o governo dos militares
(1964–1985), não poderia deixar de haver, portanto, atritos entre esses dois grupos.
Os militares, por um lado, na tentativa de fazer com que o país se desenvolvesse,
utilizou métodos e práticas unilaterais e conservadoras, restringindo opiniões
diferentes das que eles possuíam, proibindo até mesmo a liberdade de expressão.
Por parte da Igreja Católica, no desejo de legitimar o seu governo diante do
Estado, procurou formular uma metodologia que pudesse atingir a grande massa
brasileira, composta em sua maioria por camadas populares. Como resultado,
muitos clérigos adotaram a Teologia da Libertação com toda a sua ênfase no
operariado, camponeses e estudantes, buscando assim, identificar-se com essas
pessoas e, dessa forma, continuar com o seu “governo” fortalecido, ainda que
paralelamente ao do Estado.

6 Segundo Leonardo e Clodovis Boff, o método da Teologia da Libertação se processa em
três momentos fundamentais: ver, julgar e agir. Ver: BOFF; BOFF, 1986, p. 39.
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Em Londrina, embora poucos sacerdotes católicos tenham adotado o viés
da Teologia da Libertação7, aqueles que se engajaram nessa perspectiva contribuíram
significativamente para mudanças estruturais na região. Em entrevista com o padre
Jorge de Melo (2009), os nomes de dois padres que atuaram na região dos Cinco
Conjuntos são mencionados: o padre Emilio Paloschi e o padre Alberto Panichella.
Segundo o padre Jorge de Melo (2009), esses dois sacerdotes, juntamente com o
apoio popular, tiveram uma “participação fundamental para o desenvolvimento
dessa região aqui”8 (MELO, 2009). Foi realizada até mesmo uma manifestação,
dia e noite, na prefeitura de Londrina, reivindicando melhorias na região. Mesmo
depois da saída desses padres, o povo continuou sozinho na sua luta por seus
direitos. Segundo o padre Jorge de Melo (2009), essas duas lideranças

começaram um trabalho muito forte, ou pelo menos se não começaram,
eles deram todo o apoio, o aparato, a logística, para que isso acontecesse a
partir da experiência religiosa. Isso nos anos 80, entre os anos 1983 até
1995, por aí. Foi uma época muito forte, um período fortíssimo da ação
desses padres aqui no que diz respeito à organização desse povo e até a
vivência das CEBs. Esse pessoal regido por esse espírito da Teologia da
Libertação, do direito à escola, à saúde, vida digna. É um direito, não é
presente. Só vou reivindicar aquilo que é direito. É nessa linha, nessa reflexão,
impulsionados pela teoria da Teologia da Libertação.

A posição do clero também interferia na maneira como os pequenos grupos
eram conduzidos. Os padres mais conservadores, segundo João Pires (2009),
enfatizavam a oração, estudos bíblicos e reflexão. “Porém, aqueles que tinham
uma ideologia também mais engajada socialmente, davam uma conotação de
Teologia da Libertação a esses grupos de Comunidades Eclesiais de Base” (PIRES,
2009).

De acordo com o padre João Pires (2009), houve padres que assumiram
completamente o pensamento ligado à Teologia da Libertação e também houve
padres que rejeitaram totalmente esse viés de cunho mais progressista. A Teologia
da Libertação jamais alcançou uma posição hegemônica na Igreja Católica. Alguns
assumiram essa perspectiva de libertação enquanto a maior parte permaneceu
com práticas espiritualistas, voltadas para o sagrado, sem entrar muito na esfera
da participação política.

7 Segundo o Pe. Jorge, a Igreja Católica oficialmente coloca os pobres como sujeitos da
evangelização e que a opção pelos pobres deve ter uma presença constante na vida da Igreja,
mas são poucas as pessoas que assumem isso na prática.
8 O padre Jorge está se referindo à região norte de Londrina.
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Os dois arcebispos da Arquidiocese de Londrina que lideraram o catolicismo
local nessa época da formulação e expansão do pensamento da Teologia da
Libertação9 não se pronunciaram abertamente sobre o tema. O primeiro, Dom
Geraldo Fernandes Bijos (1956-1982) era um bispo simples e bom administrador.
Sempre conseguia reservar tempo para a formação de grupos na zona rural,
visitar os fiéis em suas casas etc. (ASSIS, 2009). Faleceu no ano de 1982. Depois
veio o bispo Dom Geraldo Majella Agnelo (1982-1991). De acordo com Lenir
de Assis (2009), Dom Geraldo Majella tinha certa aproximação com a Teologia
da Libertação, mas ao mesmo tempo tinha que manter a Igreja oficial. Foi ele quem
ordenou alguns padres que assumiram a perspectiva da Teologia da Libertação. É
o caso do padre Jorge de Melo, que concedeu-nos entrevista durante a pesquisa
deste trabalho. Segundo Lenir (2009), Dom Geraldo Majella escolheu o padre
Jorge de Melo como expressão de uma Igreja para o povo. Apesar disso, aqueles
que aderiram ao pensamento da Teologia da Libertação não viram nele uma
referência. Segundo Lenir (2009), ele foi mais um bispo mediador de conflitos.

Em entrevista com o padre Jorge de Melo (2009), a quantidade do clero
que adotou a perspectiva da Teologia da Libertação nunca foi muito expressiva, e
isso tem caído significativamente. Segundo ele, um desafio nos dias atuais é o
avanço do pentecostalismo: a excessiva preocupação com os templos cheios e o
desinteresse pelos pequenos grupos, que são as CEBs. Assim, desde a formação
dos novos padres nos seminários, eles já vêm recebendo a influência dessa forma
de ser Igreja, divergente da Teologia da Libertação, se tornando uma forma de
contribuição para o enfraquecimento do movimento. Os movimentos de massa
têm ganhado significativa importância na atualidade e, segundo ele, isso tem
arrefecido um pouco os pensadores da Teologia da Libertação. Um exemplo
disso é a Renovação Carismática Católica (RCC). Segundo Edênio Valle, “a RCC
é a principal representante de um segmento que tenta levar a Igreja Católica a
assumir um caráter mais intimista e pietista que social, negligenciando seu papel na
sociedade” (VALLE, 2004, p. 98).

Londrina não experimentou com a mesma proporção a intervenção áspera
imposta pela Ditadura Militar, como houve em algumas cidades (PIRES, 2009).
Nas grandes cidades houve forte confronto entre o governo e participantes de
grupos religiosos que se manifestaram contrariamente ao regime ditatorial.

De acordo com o padre João Pires (2009), a década de 1970 foi a mais
marcante no que se trata do embate entre manifestantes ligados à Teologia da
Libertação com os militares. Segundo Pires, não foi tão forte como ocorreu em
São Paulo e Rio de Janeiro, mas em Londrina houve confrontos e greves. “Houve

9 Entre as décadas de 1960 e 1980.
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gente torturada em Londrina. Não sei se estão vivas ainda... mas foram torturadas”
(PIRES, 2009).

Existe um caso no clero que ainda não foi esclarecido, mas muitos suspeitam
que tenha sido em decorrência da violência imposta pelo Governo Militar. Segundo
João Pires (2009), “temos um caso de um padre que provavelmente foi morto.
Era de Londrina e estava fazendo o curso de Sociologia e ele foi julgado pela
ditadura e um dia desapareceu de casa e foi encontrado na geladeira lá no
necrotério”.

O padre Jorge de Melo (2009), também confirma este mesmo fato:

[...] tínhamos aqui, nos anos 1970, 72, 73, um padre chamado Reinaldo
Semprebom. Um padre muito engajado, comprometido e tudo mais. Esse
padre desapareceu daqui e foi encontrado morto em São Paulo e seria
enterrado como indigente. Nós temos algumas suspeitas, pelas suas críticas
e atuação em relação ao governo militar, que ele foi um daqueles tantos
outros que foram enterrados e desapareceram que ninguém encontrou mais.
Nós achamos que ele foi uma das vítimas da perseguição dos militares,
aqueles que ousavam desafiar ou denunciar as atitudes do governo.

Segundo João Pires (2009), esse padre quase foi sepultado como indigente
em São Paulo. Porém, foi encontrado e levado para Ibiporã-PR, onde vivia a sua
família.

Lenir de Assis (2009), cita outro padre católico que enfrentou dificuldades
em Londrina por aderir ao viés da Teologia da Libertação:

Temos o padre Alberto (parece que está em Tocantins), um padre fervoroso...
e que na época era grande radical contra a “Era Belinatti”  – que construiu
a região dos Cinco Conjuntos na sua gestão. O padre Alberto era o padre
daquela região, colocando ali as CEBs. Aquele jeito que foi construída aquela
região, distante, sem estrutura nenhuma, o padre Alberto lutando com o
povo, formando CEBs, formando pastoral, desmistificando o “deus
Belinatti”. Foi perseguido, sem dúvida, ameaçado e logo depois foi colocado
um padre da Renovação Carismática lá... e o Pe. Alberto foi enviado para
outra cidade.

De acordo com o padre João Pires (2009), nunca houve uma oposição
declarada da Igreja Católica contra a Ditadura na cidade de Londrina. Havia sim
aqueles que discordavam, que adotaram a perspectiva da Teologia da Libertação.

No entanto, houve embates envolvendo até mesmo católicos que não tinham
características mais progressistas. Foi o caso do Dom Geraldo Fernandes que
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defendeu um pastor anglicano que havia pronunciado um discurso inflamado na
Catedral em ocasião de uma formatura de alunos da Universidade Estadual de
Londrina (PIRES, 2009). Ao final, a polícia estava à espera do pastor para prendê-
lo. Dom Geraldo, que nessa altura já estava descontente ao ver o uso excessivo da
violência por parte dos militares, impediu a captura do pastor dentro de sua
paróquia.

Considerações Finais

O contexto político no Brasil quando os militares assumiram o poder em
abril de 1964 teve uma contribuição muito grande no surgimento das CEBs sob
a direção de alguns representantes da Igreja Católica.  Com a repressão que passou
a existir com a ditadura militar, a Igreja se viu impedida de continuar desenvolvendo
suas reformas, entre elas a de revitalizar o poder e o prestígio da Igreja Católica
Romana junto à população, conforme o desejo do Vaticano.

Especialmente após o Ato Institucional n.º 5 em 1968 (BRASIL, 1968),
quando as intenções do novo governo autoritarista são anunciadas, a Igreja Católica
perdeu a esperança de qualquer possibilidade de apoio por parte do Estado e
passou então a assumir um papel de renovação de âmbito social. “A política do
Estado, como acentuamos, abrirá à Igreja muitas oportunidades de identificação
ideal com as massas” (ROMANO, 1979, p. 185). Em 1972, a CNBB emitiu um
documento reconhecendo a separação entre Igreja e Estado:

Que os destinos da Igreja e do Estado não são idênticos, hoje se vê, bem
claramente, à luz do processo de secularização que implantou no mundo e
no contexto brasileiro, onde, desde a proclamação da república, não há
mais religião de Estado. (ROMANO, 1979, p. 186).

No campo analítico sobre as religiões existem importantes aspectos que
imbricam com a vida social, se relacionando com as demais esferas que compõem
a sociedade. No Brasil, onde há uma forte preponderância da Igreja Católica e
por ser a religião da maioria dos brasileiros, encontramos nela uma enorme
quantidade de significados em seus desdobramentos no país.

Ao estudar a Teologia da Libertação na Igreja Católica, percebe-se rupturas
existentes nessa religião, demonstrando com isso a sua heterogeneidade. De acordo
com Luiz Eduardo Wanderley (1978, p. 94-95), existem duas correntes históricas
que se destacam: “Os “integristas” e os “progressitas” que, apesar de caminharem
em pólos opostos no plano das opções e dos interesses, formalmente chegam a
se coincidir ao aceitarem, explícita ou implicitamente, um “mundo cristão”.
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O sociólogo venezuelano Otto Maduro (1981) destaca a importância da
análise das funções da religião na sociedade, demonstrando que elas podem ser
complementares ou contraditórias. Mas, para isto, é necessário que haja uma
compreensão “de um sistema religioso em uma sociedade particular – situada no
espaço e no tempo” (MADURO, 1981, p. 158). Foi justamente isso que buscamos
fazer ao longo desta pesquisa, ao situarmos a religião católica no período do
Regime Militar (1964-1985) e a formulação da Teologia da Libertação juntamente
com seus personagens que assumiram esse viés, no Brasil e especialmente na cidade
de Londrina.

De acordo com Otto Maduro (1981), as funções sociais de uma religião
podem variar “conforme as variações históricas, estruturais e conjunturais da
sociedade em tela, podem variar segundo as variações históricas, estruturais e
conjunturais do campo religioso” (MADURO, 1981, p. 159).

Essas variações de fato alteram a compreensão do objeto. Podemos observar
algumas mudanças significativas do período da ditadura militar para os dias atuais.
Percebe-se, hoje, o arrefecimento da Teologia da Libertação, das Comunidades
Eclesiais de Base, das manifestações populares – seja urbano ou rural –, da tentativa
de aproximar a religião da esfera política. Um exemplo é a Renovação Carismática
Católica, que “faz parte do cenário do catolicismo neste início do século [XXI], e
veio, ao que tudo indica, para ficar” (VALLE, 2004, p. 97).

Em Londrina, constatamos a influência do pensamento que envolve a
Teologia da Libertação no apoio da constituição das Comunidades Eclesiais de
Base, nas pastorais sociais, no surgimento de partidos políticos, em sindicatos, em
manifestações populares etc. Foi possível perceber algumas divergências dentro
da Igreja Católica, especialmente entre os clérigos, visto que a maioria não foi
favorável à Teologia da Libertação e os enfrentamentos que sacerdotes que
adotaram o viés libertário tiveram, seja da Igreja ou do Estado.

Atualmente, existe ainda em Londrina líderes e leigos católicos que continuam
alinhados à Teologia da Libertação, embora esse número tenha diminuído em
relação às décadas de 1970 e 1980. As Comunidades Eclesiais de Base continuam
atuando em Londrina e a zona norte permanece sendo a região com maior
participação dessa perspectiva teológica. Porém, nas Comunidades de Base, tem
havido mudanças e segundo Lenir de Assis (2009), os grupos de reflexão estão
começando a tomar o lugar das CEBs, deixando de lado a sua marca de
“vanguarda” na luta por melhor condição de vida da comunidade local. Apesar
de a Renovação Cristã Carismática estar ganhando campo no meio católico, existem
grupos ainda que não se identificam com essa nova perspectiva religiosa,
permanecendo numa posição antagônica. Isso demonstra que a Igreja Católica
continua em meio aos seus processos de transformações, em que há grupos com
pensamentos distintos e até mesmo divergentes entre si, demandando assim, outras
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pesquisas para que se possa chegar a uma melhor compreensão dessa instituição e
seus desdobramentos na sociedade contemporânea.

A apresentação desse estudo na III Jornada de Humanidades do Colégio
de Aplicação da UEL, em maio de 2011, foi instigante para poder pensar a
interligação entre religião e política hoje, ainda que sob uma nova conjuntura social,
político e econômica.

Houve a participação de vários alunos com perguntas que remontavam o
protestantismo do século XVI na Europa, época de seu surgimento. A forma de
organização do evento, ao permitir que cada aluno escolhesse o tema de interesse,
contribuiu para maior participação da turma, afinal, havia algo em comum que
unia vários alunos dos três anos do Ensino Médio em uma mesma sala. Isso
permitiu que alunos fizessem várias intervenções, contribuindo para a dinamicidade
do estudo.
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TRABALHANDO A ALTERIDADE
A PARTIR DA DIVERSIDADE

CULTURAL E RELIGIOSA:
A QUESTÃO DO VEGETARIANISMO

Marcelo Henrique Violin1

Talita do Lago Anunciação2

Introdução

“Inclusão/exclusão e juventude(s)”, o tema geral proposto para a terceira
jornada de humanidades do colégio Aplicação em Londrina nos forneceu a
gratificante possibilidade de trabalhar  com alunos do ensino médio  temáticas
muito especiais e peculiares para nosso percurso acadêmico e existencial. O estudo
de fenômenos sociais ligados as juventude(s) a partir das metodologias das Ciências
Sociais e História das Religões sempre foi algo presente em nossas trajetórias.
Nesse sentido, a escolha dos objetos a serem abordados na oficina do colégio
Aplicação não poderia se dar de forma diferente.

Escolhemos iniciar a oficina partindo da definição de Alteridadade elaborada
por François Laplantine (2006). O objetivo geral do uso desse conceito foi
apresentar aos jovens a ideia de que a inclusão social só é possibilitada a partir da
aceitação plena do outro. Essa escolha conceitual para orientar os rumos da oficina
também nos possibilitou a oportunidade de expor outros conceitos sociológicos,
como o de desnaturalização e estranhamento, e ainda, ilustrá-los a partir de temáticas
familiares aos nossos estudos, porém não muito convencionais dentro dos
conteúdos trabalhados cotidianamente em sala de aula.

Tendo em vista que a compreensão de um conceito abstrato só se dá de
maneira mais profunda através de sua ilustração e relação com algum fenômeno
social concreto, proporcionamos aos alunos um maior conhecimento sobre o
Movimento Hare Krishna ou Vaishinavismo. A partir do uso das ferramentas
fornecidas pela História e Ciência das Religiões apresentamos as especificidades
desse movimento religioso. A partir de nossas experiências como professores, já
contávamos com a possibilidade de espanto de alguns alunos em relação as tradições
e valores indianos. Nesse sentido, nos preparamos para que essa reação dos alunos

1 Graduado em História pela UEL- Universidade Estadual de Londrina (2009). Contato:
marcelo_violin@hotmail.com.
2 Graduada em Ciências Sociais pela UEL – Universidade Estadual de Londrina (2010).
Contato:  talita_lago@hotmail.com.
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fosse usada para mostrar a eles que o exercício da alteridade é necessário na medida
em que, muitas vezes, o que nos é familiar é visto como algo normal ou natural,
ou seja, valores culturais institucionalizados e hegemônicos, e o que nos é
desconhecido é considerado extravagante e estranho.

A partir daí, auxiliados pelo conceito de alteridade de Laplantine (2006),
procuramos deixar claro para os alunos que a nossa cultura é apenas uma entre as
infinitas possibilidades de expressões culturais ao redor do globo e que, assim
como podemos observar a cultura do outro sob uma ótica preconceituosa e
considerá-la exótica ou inimaginável, podemos também estranhar e  desnaturalizar3

nossa própria cultura. Para aprofundar a compreensão desses dois conceitos tão
importantes dentro das ciências sociais – estranhamento e desnaturalização –
procuramos ilustrá-los a partir de uma característica cultural específica do
Movimento Hare Krishna: o vegetarianismo.

A abordagem mais específica desse assunto não se deu ao acaso, enquanto
estudiosos do tema e professores de Ensino Religioso, História e Sociologia, do
ensino fundamental e médio da rede pública em Londrina, procuramos sempre
abordar esse fenômeno em sala de aula, relacionando-o aos conteúdos sugeridos
para cada disciplina. Sendo assim, compartilhamos de inúmeros relatos e
experiências acerca da percepção dos alunos em relação ao hábito de comer carne.
A grande maioria dos jovens para quem já ministramos aulas e oficinas sobre esse
tema, em primeira instância, mostraram-se irredutíveis e indispostos a discutir um
hábito considerado comum e “normal” em seus cotidianos. Quando apresentados
ao Movimento Hare Krishna, tradição religiosa que pratica o vegetarianismo, na
maioria das vezes, ridicularizam o fato dos devotos não comerem carne ou se
vestirem de maneira diferente.

Nesse sentido, procuramos percorrer o caminho inverso desse assombro
que a cultura alheia lhes causa e mostramos que os nossos próprios hábitos,
considerados naturais e corriqueiros, também podem ser estranhados e
desnaturalizados. Assim, em nossa oficina na jornada de Humanidades no colégio
Aplicação, seguimos esse mesmo roteiro e buscamos orientar os alunos rumo a
um reflexão que os fizessem observar o hábito de comer carne a partir da ótica
do estranhamento e da desnaturalização. Para tanto escolhemos como recurso
audiovisual, a exibição do documentário “ A Carne é Fraca” que aborda a questão
do vegetarianismo a partir da argumentação de inúmeros profissionais, entre eles,
sociólogos e filósofos. O vídeo demonstra que o alto consumo de carne no Brasil

3 A ideia de desnaturalização pode ser concebida como um processo de estranhamento no
qual os valores arraigados de uma cultura tornam-se passíveis de serem desconstruídos a
partir de experiências capazes de desestabilizar o valor referencial instituído outrora como
natural.
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é um fator cultural  que pode ser analisado a luz de novos paradigmas, muitas
vezes, desconhecidos entre os consumidores de  carne.

A partir desse itinerário elaborado para a oficina procuramos demonstrar
aos alunos toda a extensão do conceito de alteridade encontrado na obra de
Laplantine (2006). Buscamos mostrar que apesar do grau de abstração necessário
para a compreensão de uma definição sociológica, sua relação com fenômenos
do nosso cotidiano é possível e fundamental. A partir do olhar minucioso sobre
nossos próprios hábitos, da desnaturalização de nossos valores e conhecimento
profundo de nossos costumes, podemos compreender as expressões culturais
alheias sob a ótica da aceitação e da inclusão. Dessa forma, a proposta geral da
oficina foi levar os jovens da inquietação e da perplexidade, gerada a partir do
contato com o diferente, ao reconhecimento de que o menor de nossos
comportamentos nada tem de natural ou evidente.

Fundamentação Teórica e Relatos de Experiências

Nossa oficina na III Jornada de Humanidades do Colégio Aplicação
aconteceu no dia 2 de maio de 2011, no período da manhã. Nesse dia falamos
para alunos do 1º ano do ensino médio que tiveram a oportunidade de, a partir
do título das oficinas, escolher a palestra que assistiriam.  Preparamos a sala de
aula antes da entrada dos  alunos, na lousa escrevemos o título da oficina
“Trabalhando a alteridade a partir da diversidade cultural e religiosa: a questão do
vegetarianismo” e também a definição de alteridade:

A experiência da alteridade (e a elaboração dessa experiência) leva-nos a
ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade
em fixar nossa atenção no que nos é habitual, familiar, cotidiano, e que
consideramos ‘evidente’. Aos poucos, notamos que o menor dos nossos
comportamentos (gestos, mímicas, posturas, reações afetivas) não tem
realmente nada de ‘natural’. Começamos, então, a nos surpreender com
aquilo que diz respeito a nós mesmos, a nos espiar. O conhecimento
(antropológico) da nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento
das outras culturas; e devemos especialmente reconhecer que somos uma
cultura possível entre tantas outras, mas não a única. (LAPLANTINE, 2006,
p. 36 ).

Após a entrada e acomodação dos jovens, nos apresentamos e iniciamos
uma conversa, indagando-os sobre o conceito de alteridade e se algum deles sabia
explicar o significado dessa palavra. Alguns responderam já ter “ouvido alguma
coisa sobre” mas nenhum deles soube relacionar a palavra a seu conceito. Pedimos
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a um deles que lesse a definição conceitual escrita  na lousa e fizemos uma explanação
interpretativa acerca das palavras de Laplantine. Em seguida, realizamos uma nova
rodada de questionamentos, perguntamos à eles “se um indivíduo que frequenta
óperas e teatros possui mais cultura do que um jovem que participa de bailes
funks”; “se eles possuíam algum tipo de preconceito”; “se eles respeitavam a
diversidade cultural” e “se eles consideravam seus hábitos mais corriqueiros como
algo cultural ou natural”.

O momento que sucedeu essas indagações foi marcado por uma produtiva
desordem, alguns alunos se manifestaram e colocaram suas opiniões sobre a temática
discutida. Parte deles afirmou que todas as pessoas, independente de seus gostos
musicais, possuíam cultura e apenas uma pequena minoria declarou o contrário.
Sobre a questão da diversidade cultural as respostas foram unânimes, todos que
participavam do debate afirmaram não possuir nenhum tipo de preconceito e
respeitar amplamente as difrenças ao seu redor. Sobre o questionamento em relação
aos hábitos cotidianos, como escovar os dentes, preocupar-se com a estética ou
consumir carne, grande parte da turma afirmou considerar essas práticas como
naturais em seu dia a dia e induzidos a refletir sobre como seria uma vida sem
esses costumes, alguns alunos afirmaram “é impossível viver de outro jeito” ou “é
normal viver assim”.

Aproveitamos a brecha obtida através do debate entre os estudantes para
aprofundar ainda mais a reflexão sobre a questão das reações humanas perante o
familiar e o desconhecido e  também sobre a possibilidade de estranhamento de
nossos próprios hábitos, vistos por grande parte deles, como “normais ou naturais”.
Entregamos a eles cópias de uma adaptação do texto “Ritos Corporais entre os
Nacirema”, de Horace Miner (1973). Entre outras pequenas adaptações ao longo
do texto, mudamos o título para “Ritos Corporais entre os Sesneanarap”.

O texto de Horace Miner apresentou-se como uma proposta didática muito
interessante para auxiliar a discussão conceitual proposta para a oficina. O autor
narra, através de uma descrição ornamentada, inúmeras práticas e costumes
americanos sempre tratando esse povo por Nacirema (American, lendo ao
contrário). Os costumes relatados no texto estendem-se a toda cultura ocidental
capitalista e, nesse sentido, alteramos o título para “Sesneanarap” (paranaenses, ao
contrário) para que a identificação dos alunos com as informações lidas fosse
maior. No decorrer do texto, os leitores são levados a estranhar práticas comuns
e cotidianas como o ato de fazer a barba, secar os cabelos ou pagar por uma
consulta médica.

[...] uma parte específica dos ritos corporal que é desempenhada apenas
por homens. Esta parte do rito envolve raspar e lacerar a superfície da face
com um instrumento afiado. Ritos especificamente femininos têm lugar
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apenas quatro vezes durante cada mês lunar, mas o que lhes falta em
frequência é compensado em barbaridade. Como parte desta cerimônia,
as mulheres usam colocar suas cabeças em pequenos fornos por cerca de
uma hora. O aspecto teoricamente interessante é que um povo que parece
ser preponderantemente masoquista tenha desenvolvido especialistas sádicos.
(MINER, 1976, p. 47).

A reação dos alunos após a leitura do texto foi bastante interessante e
auxiliou-nos a atingir os objetivos de nossa proposta de reflexão. Os comentários
sobre “a tribo dos Sesneanarap” foram diversos e, na maioria das vezes, revelavam
o espanto e a perplexidade em relação aos hábitos daquele povo. Após ouvirmos
vários estudantes afirmarem que “aquele povo era bizarro”, “louco”, “estranho”,
entre outros adjetivos que denotavam assombro, pedimos a eles que lessem o
título “Sesneanarap” ao contrário. A reação de surpresa foi ainda maior ao
descobrirem que não estavam lendo sobre uma tribo indígena de um lugar muito,
muito distante, mas sim sobre eles mesmos, os paranaenses.

Em seguida, iniciamos uma interpretação conjunta do texto, indagando-os
e revelando, a cada parágrafo, a qual de nossas práticas culturais o autor do texto
estava se referindo. Nesse momento, após murmúrios de espanto e admiração,
prosseguimos justificando o motivo da leitura do instigante texto de Miner.
Procuramos tornar claro que apesar de muitos deles afirmarem não possuir
preconceitos e respeitar a diversidade cultural, ao manterem contato com o texto,
mostraram-se chocados e indispostos a aceitar e compreender de maneira
respeitosa que um grupo humano vivia de maneira “tão exótica”. Buscamos
provocar a reflexão sobre o fato de que apesar de grande parte deles afirmar que
os hábitos por eles praticados no dia a dia são “normais/naturais”, quando descritos
de forma diferenciada e a partir de uma linguagem primorosa podem ser
desnaturalizados e estranhados.

Em seguida, apresentamos a eles o roteiro da oficina e explicamos que no
próximo momento de nossa exposição proporíamos um segundo exercício de
alteridade e estranhamento: observar uma manifestação cultural distante de sua
realidade e também um hábito cultural presente em seu dia a dia. Informamos os
alunos que apresentaríamos, a partir do olhar da Ciência da Religião, uma tradição
religiosa indiana, o Movimento Hare Krishna e também um documentário que os
faria refletir sobre o consumo de carne. Expusemos que a abordagem do conceito
antropológico de alteridade no início da oficina se fez necessária para que, ao
tomarem conhecimento de uma expressão cultural diferente, eles pudessem
recontextualizar o sentido do termo diferença. Para que ao invés de encará-lo
como algo estranho ou bizarro, pudessem tomar as diferenças como expressões
da rica capacidade humana de se diversificar culturalmente. E que, nesse sentido,
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pudessem também observar sua própria cultura a partir dos pressupostos da
desnaturalização, enxergando que seus hábitos e práticas não são naturais ou
normais, mas advém de um contexto sociocultural.

Para explanarmos acerca do Movimento Hare Krishna, de maneira profunda
e científica, baseamo-nos em pressupostos da Ciência da Religião. De acordo
com Hans-Jurgen Greschat (2005), para conhecer uma religião estrangeira é
necessário possuir muita dedicação, paciência e paixão. Desse modo, o observador
obterá sucesso na aproximação e alcançará uma grande relação com seu objeto
de estudo.

Segundo Greschat (2005), outro ponto importante é como o objeto religião
se apresenta ao observador. Partindo de um olhar externo o objeto apresenta
ambiguidade na medida em que a religião nos atrai ou repele. A reação ao objeto
religião por parte dos observadores depende também do lugar e da época de
suas existências, além disso, preferências e aversões podem influenciar a avaliação
de um fato religioso, assim como a crença do observador. Entretanto, pelo fato
de existir, o objeto religião é um objeto de estudo e está onde os seres humanos
estão. Sendo assim, cientistas que analisam o ser humano, como indivíduo ou ser
social, encontram-se com o objeto religião; mas olham-no parcialmente, de acordo
com as determinadas perspectivas de suas disciplinas.

Os cientistas da religião encaram seu objeto de maneira diferente dos
observadores casuais e da visão profissional de outros cientistas. Cientistas da
religião veem o objeto “religião” como uma totalidade, reconhecem que essa
totalidade apresenta-se de maneira quádrupla: como comunidade, como sistema
de atos, como conjunto de doutrinas ou como sedimentação de experiências; e
que está viva e não para de se transformar. Especificamente além de ter uma
dimensão visível a religião tem também uma dimensão invisível no que diz respeito
ao “transcendente”, “espiritual” ou “divino”. Desse modo, enquanto cientistas de
outras áreas ignoram essa dimensão sem que isso interfira nos resultados, os
cientistas da religião não podem negar o transcendente, pois não iriam levar os
fiéis a sério e se portariam de maneira arrogante em relação a eles (GRESCHAT,
2005).

Segundo Greschat (2005), a Ciência da Religião firmou-se sobre duas bases:
a “história da religião” e a “Fenomenologia da Religião”. Os historiadores da
religião analisam religiões singulares, estudam religiões de maneira longitudinal,
realizando cortes longitudinais dentro de uma religião particular, reconstruindo o
desenvolvimento de um objeto religioso entre dois pontos de seu contínuo histórico.
A fenomenologia da religião ou ciência comparada da religião realiza cortes
transversais que percorrem várias religiões objetivando investigar um traço universal.
A maioria dos cientistas da religião trabalha nas duas áreas da disciplina.
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Historiadores da religião, além de questionarem como algo surgiu e evoluiu,
investigam também a tensão entre aquilo que um objeto religioso pretende
apresentar e o que realmente é além de estudarem o impacto da religião em
adeptos individuais e em grupos de fiéis; há pesquisadores que querem prognosticar
tendências futuras e seus problemas. Portanto, deve-se compreender bem o termo
“história da religião”, pois não se trata de um tipo de arqueologia; embora tenha
sido praticada dessa maneira por muito tempo, atualmente se ocupa mais com o
presente e com religiões vivas do que com o passado e com religiões extintas
(GRESCHAT, 2005).

Um ponto que pode ser considerado crucial para a Ciência da Religião é
que devemos observar uma religião com empatia, bem como seus adeptos. Wilfred
Cantwell Smith (apud GRESCHAT, 2005), cientista da religião canadense, aborda
o objeto de maneira inovadora, numa atitude que atinge tanto o objeto pesquisado
quanto o sujeito pesquisador, defendendo uma aproximação mais pessoal,
superando assim as limitações de um estudo impessoal e frio, Smith chama essa
abordagem de “personalização” da Ciência da Religião.

Nesse sentido, considerando tais referenciais teórico-metodológicos,
iniciamos a exposição sobre o Movimento Hare Krishna evidenciando suas
principais características. Explicamos que essa religiosidade desenvolveu-se na Índia
e foi trazida para o ocidente por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A cosmogonia
desse movimento possui especificidades culturais bastante diferenciadas dos valores
e tradições presentes na cultura brasileira e, em primeira instância, exige que seu
observador ocidental analise-a a partir de uma ótica de respeito e compreensão.
A consciência de Krishna é uma filosofia que busca a transcendência, a
espiritualidade, a conexão com Deus, nesse sentido, orienta seus devotos rumo a
uma vida simples e afastada dos pressupostos capitalistas e materialistas.

O Vaishnavismo, popularmente conhecido como Movimento Hare Krishna,
baseia-se em escrituras sagradas da Índia antiga, conhecidas como Vedas.
Originalmente o conhecimento védico foi compilado através do sânscrito, um
idioma milenar. Segundo Prabhupada (1981), a raiz verbal de veda pode ter várias
interpretações, mas o objetivo é somente um, Veda significa conhecimento. Nesse
sentido, os Vedas são o conhecimento original, não são compilações de
conhecimento humano, eles vêm diretamente do mundo espiritual, do Senhor
Krishna.

Em seguida, apresentamos aos alunos as duas teorias acadêmicas que datam
o período de composição dos Vedas: A teoria do filólogo Max Muller e a teoria
que o contesta e anula seus postulados. A ideia do autor presume que a cultura
védica tem origem europeia e foi introduzida na Índia através da invasão ariana
por volta de 2000 a.C. Assim, o vaishnavismo é tido como uma influência cultural
europeia sobre os nativos da região da Índia que nesse período já possuíam 4000
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anos de existência. Existem evidências precisas do eurocentrismo contido na teoria
de Müller. O termo “arya”, usado por ele para designar os invasores europeus,
em sânscrito não se relaciona com a questão racial, mas indica sabedoria, nobreza
e santidade. Com a reformulação metodológica que desvincula a história dos
encalços do eurocentrismo, a teoria de Muller se mostrou infundada.

Descobertas arqueológicas do início do século XX encontraram traços da
cultura védica com datação anterior à invasão ariana. Dessa forma, a afirmação
de que a tradição védica chegou à Índia com os povos arianos apresenta-se inválida.
Nesse momento, aproveitamos para colocar em pauta a questão do eurocentrismo
e do etnocentrismo que marcaram a produção acadêmica acerca dos povos
colonizados na América, na Ásia e na África.

Em seguida, iniciamos uma exposição sobre a origem da literatura védica
de acordo com as bases do Movimento Hare Krishna. Prabhupada (1986), afirma
que os Vedas são divididos em quatro partes: Sama, Yajur, Rk e Atharva. Com
finalidade de esclarecimento, existem o épico histórico Mahabharata e os dezoito
Puranas que explicam os quatro Vedas. O épico histórico Ramayana também abrange
o conhecimento dos Vedas. Os Upanisads são partes dos quatro Vedas e os Vedanta-
sutras representam a nata dos Vedas. Para sintetizar todas essas literaturas védicas,
o movimento Hare Krishna aceita o Bhagavad–Gita como a essência dos Upanisads
e a explicação preliminar dos Vedanta-sutras, é, portanto, a essência dos Vedas,
uma vez que é falado pelo Senhor Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus.
Há também o Srimad-Bhagavatan.

Segundo a tradição Vaishnava, o Bhagavad-Gita foi falado por Krishna ao
seu amigo e discípulo Arjuna há cerca de cinco mil anos, no campo de Batalha de
Kuruksetra na Índia. Contém dezoito capítulos, é um grande livro de conhecimento
espiritual. O movimento Vaishnava para a Consciência de Krishna afirma seguir
os textos védicos como eles são e não alterar nada do que foi dito por Krishna. O
conhecimento é passado de mestre para discípulo através da sucessão discipular
iniciada por Krishna.

Prabhupada (1980), afirma que na Índia todos os mestres espirituais e
escrituras aceitam Krishna como a Suprema Personalidade de Deus. Todas as
autoridades reconhecem que Krishna é o Senhor Supremo e que quando Ele
esteve presente neste planeta provou isso com suas atividades e opulências.  Nesse
sentido, para o Vaishnavismo, Krishna é a Suprema Verdade Absoluta e todos os
seres vivos possuem relação eterna com Ele. Krishna é o proprietário supremo, o
controlador supremo, onipotente, onisciente e onipresente, não há ninguém que
O iguale ou que O supere, é pleno de poder, de riqueza, de fama, beleza,
conhecimento e renúncia. Percebe-se, então, a noção monoteísta de um Deus que
é eterno, conhece todas as coisas e com o qual se pode manter um relacionamento
pessoal após a morte e a libertação da samsara (roda de mortes e nascimentos).
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Segundo a tradição vaishnava, o conhecimento védico foi falado por
Krishna, Deus, e vem sendo transmitido através da sucessão discipular. Pabhupada
informa que com o passar do tempo a sucessão discipular foi rompida e há cinco
mil anos Krishna veio a terra para restabelecê-la. Novamente esse método de
transmissão do conhecimento foi interrompido e então Krishna adveio como o
senhor Caitanya Mahaprabhu para restabelecê-la mais uma vez. Segundo o
Movimento Hare Krishna, para compreender as manifestações de Krishna na
terra é necessário considerar que sendo Deus, ele é um só, mas tem o poder de se
expandir em diversas formas. Sri Krishna Caitanya, que apareceu no século XVI,
na Índia, é uma das encarnações de Krishna que apareceu como um devoto puro,
que veio para mostrar aos seres humanos como amar e servir a Deus.

Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu espalhou o canto congregacional de Hare
Krishna, o cantar do maha-mantra Hare Krishna. Segundo Prabhupada (2010),
estamos atravessando a era de Kali-Yuga, que é uma era de desavenças e hipocrisias,
por isso, o Senhor Krishna prescreveu como método especial para se alcançar a
compreensão espiritual o cantar de seu santo Nome através do mantra. Swami
Prabhupada, visto pelo Vaishnavismo como um membro da sucessão discipular
restabelecida pelo Senhor Caitanya, recebeu a missão de seu mestre espiritual
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura de ensinar a ciência de Krishna e o maha-mantra
Hare Krishna aos povos ocidentais e traduzir os ensinamentos do Senhor Krishna
para a língua inglesa.

Nesse momento, iniciamos uma explicação sobre o legado de Prabhupada
que, seguindo as orientações de seu mestre, veio para o ocidente ensinar um dos
princípios fundamentais do Movimento Hare Krishna, o bhakti-yoga, ou seja, o
amor a Deus através do serviço devocional. Desembarcou nos Estados Unidos
em 1965 com alguns trocados e seus livros, mas em pouco tempo fundou a
sociedade internacional para a consciência de Krishna. Deu palestras em diversas
partes do mundo e construiu uma confederação mundial de templos, comunidades
rurais e escolas. A mensagem transmitida por Prabhupada dizia que em essência
os seres vivos são almas espirituais eternas e que sua posição constitucional é servir
e amar a Deus, alcançando a perfeição da vida.

Segundo Prabhupada (1983), todos os seres humanos são originalmente
entidades conscientes de Krishna. Por causa do contato com a matéria desde
tempos imemoriais, nossa consciência está poluída pela atmosfera material.
Podemos tentar dominar a natureza material, porém estamos sob suas rigorosas
leis. Somente o ato de cantar o mantra “Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare” pode despertar a
consciência pura e original. Para a tradição Vaishnava, o maha-mantra origina-se
diretamente da plataforma espiritual e é indicado como ferramenta para a elevação
da consciência a Deus.
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Nesse momento, aprofundamos e direcionamos a explicação sobre o
Vaishnavismo para uma de suas características fundamentais: o vegetarianismo.
Os devotos Vaishnavas são lacto-vegetarianos, isto é, consomem leite e seus
derivados, mas não se alimentam de nenhum tipo de carne nem ovos. A alimentação
vegetariana está ligada ao processo de Bhakti-Yoga, o serviço devocional a Deus.
Os alimentos, antes de serem ingeridos pelos devotos devem ser oferecidos ao
Senhor Krishna, que aceitando a devoção da oferenda, espiritualiza o alimento e
purifica o devoto. O alimento oferecido à Krishna é chamado de prasadam. No
verso 26 do capítulo 9 do Bhagavad-gita, Sri Krishna afirma “se uma pessoa Me
oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, Eu aceitarei.”
Sri Krishna diz também:

Os devotos do Senhor se liberam de toda a classe de pecados porque
comem alimentos que são primeiro oferecidos em sacrifício [oferecidos ao
Senhor]. Os demais, que preparam os alimentos para gozo pessoal dos
sentidos, em verdade só comem pecado. (BHAGAVAD-GITA, Cap. 3,
verso 13).

Para o Movimento Hare Krishna o leite é considerado sagrado, pois um
dos passatempos transcendentais de Krishna é o pastoreio de vacas. Quando veio
à terra Krishna exibiu esses passatempos em Vrindavana na Índia. O argumento
Vaishnava afirma que a vaca produz mais leite do que o bezerro necessita então o
excesso é considerado alimento para o ser humano. Outra questão é a ideia de que
o leite é essencial para o cérebro no que diz respeito à compreensão do
conhecimento espiritual. Prabhupada (1983), explicando o significado do sétimo
verso, do capitulo 5, do terceiro canto do Srimad Bhagavatam diz: “O Leite da
vaca é particularmente essencial para o desenvolvimento dos tecidos mais refinados
do cérebro humano, de modo que se possa compreender o complexo
conhecimento transcendental.” Portanto na consciência de Krishna é muito
importante a proteção às vacas, que vivem soltas e no ambiente natural.

Durante a explicação sobre o movimento Hare Krishna apresentamos
também imagens e fotos de devotos, do mestre Prabhupada, de Caitanya e de
Krishna. Durante a exibição das imagens os alunos demonstraram grande espanto
devido às vestimentas dos devotos, geralmente, largas, açafroadas e produzidas
de maneira artesanal. O fato dos devotos rasparem a cabeça preservando apenas
um tufo de cabelos ou o uso de tilak (uma espécie de argila) na testa também
causou estupefação entre os alunos. Procuramos direcionar o debate gerado na
sala de aula rumo à questão do vegetarianismo praticado pelos devotos. Nesse
momento, os alunos demonstraram certa estranheza quanto a esse fato e
manifestaram não compreender as motivações que levam um ser humano a não
comer carne.
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Direcionamos a turma a refletir sobre as motivações que os levavam a
consumir carne, se essas eram naturais ou culturais. Perguntamos também como
eles achavam que seria a reação de um devoto indiano, vegetariano desde o
nascimento, se viesse a conhecer nossa cultura onívora. Buscamos, assim, seguir
uma linha de raciocínio que levasse os alunos a compreender que muitas vezes o
que tomamos como natural é resultado da cultura. Que ao estranharem as práticas
vegetarianas dos devotos precisam também lançar um olhar de desnaturalização
sobre o seu hábito onívoro. Dessa forma, constitui-se o exercício de alteridade
proposto para a oficina, conhecendo e compreendendo outras culturas,
modificamos nosso olhar sobre nós mesmos.

Para instigar a reflexão acerca do tema iniciamos a exibição do documentário
‘A carne é fraca’4 do instituto Nina Rosa, que aborda os impactos e consequências
do consumo de carne no meio ambiente, na vida dos animais e na saúde humana.
Enquanto o documentário era exibido o debate ia se configurando e ocorreu
uma intensa participação dos jovens, que mostraram grande interesse sobre o
tema e afirmaram nunca ter refletido com profundidade sobre o assunto.

O documentário A Carne é Fraca conta com a participação de inúmeros
profissionais que debatem e expressam sua opinião sobre o assunto. Entre eles
estão o ex-pugilista Éder Jofre, os jornalistas Dagomir Marquezi, Washington
Novaes e Flavia Lippi, a socióloga Marly Winckler, presidente da Sociedade
Vegetariana Brasileira, a veterinária Rita de Cássia Garcia além de médicos, pediatras,
técnicos ambientais, promotores, professores, entre outros.

O primeiro argumento desenvolvido no documentário diz respeito aos
impactos ambientais resultantes da criação de animais para o consumo humano
causando um grande desequilíbrio na natureza. O número de animais vem
crescendo cada vez mais assim como as áreas para criá-los e também a quantidade
de água usada na criação. A pecuária, então, tem grande responsabilidade sobre o
desmatamento das florestas nativas do Brasil. Outro problema é a infiltração nos
lençóis freáticos e aquíferos subterrâneos de substâncias usadas nos animais como
hormônios e antibióticos, além de seus dejetos.

Outro ponto importante é a quantidade de água usada para se produzir
carne. O documentário nos mostra que para produzir um quilo de carne de boi
são necessários 15.000 litros de água e para produzir um quilo de cereal precisa-se
apenas de 1.300 litros. Outro problema é o CO2 emitido pelas queimadas,
principalmente na Amazônia, para o avanço da agropecuária e o gás metano, que

4 Documentário “A Carne é Fraca”, produzido pelo Instituto Nina Rosa trata dos impactos
que o ato de comer carne representa para a saúde humana, para os animais e para o meio
ambiente. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=IKIBmppiIvM> (parte
1. As outras partes podem acessadas a partir daqui). Acesso em: 25 maio 2012.
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é mais tóxico que o CO2, o qual os bovinos liberam na atmosfera. O sistema
capitalista e o agronegócio também são criticados, a exportação de carne e de
produtos como a soja, por exemplo, traz grandes problemas ambientais e sociais.
Nesse momento os alunos demonstraram bastante interesse e curiosidade e ficaram
surpresos ao tomarem conhecimento desses impactos ambientas que o consumo
de carne implica.

Posteriormente inicia-se o ponto de vista sobre o direito da vida dos animais,
que possuem sensibilidade e sentem dor igual aos seres humanos. Há cenas fortes
de como os animais são criados; são maltratados nos matadouros e frigoríficos
sem nenhum respeito pela vida do animal. O filme revela cenas chocantes de
frigoríficos, granjas e matadouros; mostra desde a criação até o abate e abre
espaço para a reflexão acerca da compaixão, do amor, respeito, ética e não violência.

Em granjas as galinhas ficam presas em gaiolas e devido ao stress se tornam
canibais, por isso, os bicos dos filhotes são cortados evitando que se biquem no
futuro. Os bovinos também sofrem muito, pois são criados em pequenos espaços
e na maioria dos matadouros são mortos por uma pistola que entra e sai da
cabeça do animal, logo depois é sangrado ainda vivo para depois tirarem as partes.
Quando está no corredor do abate o bovino volta, pois sabe que vai morrer logo
adiante, fica desesperado, com taquicardia e aumento da pressão arterial, entre
outros sintomas de stress. Os peixes também sentem dor, morrem por asfixia ou
descompressão quando são tirados da água. Nesta parte do vídeo, grande parte
dos estudantes mostrou seu choque e indignação com as cenas assistidas, alguns
chegaram a chorar durante a exibição das atrocidades cometidas contra os animais
e muitos comentaram sua reflexão devido ao fato de nunca terem pensado sobre
o processo ocorrido por detrás das bandejas de carne compradas em
supermercados e açougues.

Ainda no documentário A Carne é Fraca, a professora de ética e filosofia
política da UFSC, Sonia T. Felipe, diz que quem consome produtos à base de
animais mortos contribui com toda a matança e sofrimento para dar lucro a
alguns empresários. Outro problema grave é o teste de produtos em animais que
causa muita dor e sofrimento neles. A última parte do documentário se dedica à
comida vegetariana e os impactos da ingestão de carne na saúde humana. Hoje
muitas pesquisas científicas já comprovam os malefícios de uma dieta carnívora,
mas mesmo assim muitos profissionais, médicos e nutricionistas insistem que é
necessário consumir carne, reproduzindo uma ideia já ultrapassada e compactuando
com esse sistema injusto em que vivemos.

Do ponto de vista físico o ser humano é frugívoro, ou seja, um comedor
de frutas, que complementa sua dieta com verduras, legumes, castanhas, entre
outros alimentos naturais. A carne é ácida e continua se decompondo dentro do
organismo. Há estudos que apontam a carne como grande causadora de câncer,
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principalmente no estômago além de causar uma série de outras enfermidades.
Quanto à questão da proteína, o que há na carne é o excesso delas, o que pode
causar problemas renais. Há proteínas suficientes nos alimentos vegetarianos e
matar animais para comer é totalmente desnecessário sob todos os aspectos. Aqui
os alunos tiveram a possibilidade de conhecer uma nova forma de alimentação
que os levou a desnaturalizar a alimentação convencional baseada em carne de
animais, que até então era considerada por eles um hábito natural.

Considerações Finais

Nossa participação na III Jornada de Humanidades do colégio Aplicação
realizada nos dias 2 e 3 de maio de 2011, cujo tema foi “Inclusão/exclusão e
juventude(s)”, propiciou-nos uma rica experiência concernente à prática docente.
Tivemos a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido e elaborado no
interior da universidade de maneira didática e dinâmica. Trabalhamos o conceito
de alteridade elaborado por Laplantine (2006) a partir de uma adaptação do
texto de Horace Miner (1973). Pela participação e reação dos estudantes do 1º
ano do ensino médio, supomos que nosso objetivo tenha sido alcançado.
Acreditamos ter feito com que os alunos refletissem sobre a importância da
necessidade de se praticar o exercício da alteridade, do estranhamento e da
desnaturalização no contato com outro.

Para ilustrar e exercitar o conceito de alteridade apresentamos aos alunos, a
partir da metodologia da Ciência da Religião, o Movimento Hare Krishna. Essa
prática religiosa originária da Índia possui características bastante peculiares e
diferentes dos padrões ocidentais. A partir dessa apresentação acreditamos ter
induzido os alunos a praticar o estranhamento e a partir de um primeiro olhar, de
espanto e questionamento, partirem para um olhar de reconhecimento e aceitação
em relação à cultura do outro.

Analisamos também o documentário A carne é fraca, do instituto Nina
Rosa que mostra os impactos do consumo de carne no meio ambiente, na vida
dos animais e na saúde humana. Com o documentário presumimos ter provocado
em grande parte dos alunos a desnaturalização em relação a um hábito considerado
por eles como natural. Nesse sentido, a partir da participação e manifestações dos
estudantes, cremos que despertamos no decorrer da oficina a percepção de que
“o conhecimento da nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento de
outras culturas” e que até aquilo que nos é mais evidente, corriqueiro e familiar,
evidencia reflexos de um processo cultural. Esperamos que a partir dessa oficina
suas práticas e condutas possam refletir os momentos que experienciamos juntos
e o respeito e a compreensão inclusiva do outro possa se fazer presente em seus
cotidianos, pois, como afirma Laplantine (2006),”presos a uma única cultura
ficamos cegos às outras e míopes em relação a nossa”.
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Introdução

A Educação Sexual vem sendo reconhecida, pela maioria dos professores
como necessária e importante no processo formativo dos alunos. Muitos deles se
preocupam e sentem-se, em vários momentos, inseguros e até temerosos, diante
da responsabilidade da escola em levar assuntos que remetem à sexualidade para
dentro de seus muros. Ainda encontramos contextos escolares que tratam seus
alunos como se fossem seres assexuados, colocando na hora dos intervalos os
‘inspetores’ de alunos para vigiá-los, para que ‘namoros’, ‘manifestações de carinhos’
entre os jovens ali não aconteçam. Apesar de termos a consciência que a escola
não é lugar para que materiais porno-eróticos sejam trazidos, ainda encontramos
professores que se horrorizam quando um aluno traz revistas pornográficas para
a escola, ou qualquer outro material que se caracteriza como erótico, exigindo da
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direção da escola ou do orientador uma atitude mais agressiva, ‘chamar os
responsáveis’, ‘dar suspensão’. Não entendem que o jovem está na fase da
curiosidade, do querer ter acesso a materiais tidos como proibidos para menores
de 18 anos.

Todos somos frutos de uma sociedade repressora em relação à sexualidade,
na qual ainda perduram associações do sexo com ideias de pecado, de feio e de
proibido, ou, por outro lado, com ideias de promiscuidade e de imoralidade
(FIGUEIRÓ, 2009).

A sexualidade se manifesta diariamente em momentos aparentes e outros
não; nos ‘bilhetinhos’ trocados, nos escritos nas paredes dos banheiros etc...,
por isso é necessário falar deste assunto como qualquer outro, apesar de
sabermos dos limites e das possibilidades que se encontram no âmbito
escolar. (MAISTRO, 2006, p. 16).

Ambivalente e contraditória, a sociedade acaba restringindo a expressão da
sexualidade do jovem (MAISTRO, 2006). Ele não encontra espaço onde possa
debater suas dúvidas e ansiedades, refletir sobre seus valores e conflitos, é aí que a
escola poderia se tornar um espaço propício à orientação sexual (RIBEIRO, 1990).

Compreendemos que a Educação Sexual é, em primeiro lugar, de
responsabilidade da família, pois de acordo com Maistro (2006, p. 15),

Seria muito importante que a família se dispusesse a buscar informações e
reflexões sobre a sexualidade e a melhor forma de lidar com esses assuntos,
pois é obrigação dos pais educar seus filhos para a vida e, por essa razão,
não podem dar continuidade a uma educação dissociada onde se valoriza
o intelectual, o social, o espiritual, deixando de lado o afetivo-sexual.
Evidenciar este assunto como os outros, é respeitar o filho de forma integrada
e é ainda a prevenção de tantos problemas que envolvem o sexo e a
sexualidade nossa e da sociedade.

De acordo com Maistro (2006, p. 15), seria conveniente que a família
oportunizasse a abertura de espaços de diálogos com seus filhos no sentido de
que esses expusessem seus pensamentos, sentimentos, angústias sobre sexualidade,
pois é ela que está mais próxima e presente no dia a dia dos jovens, e, talvez, por
esta razão, ela conseguiria fazer melhor este papel que qualquer outra instituição.
Mas sabe-se que muitos pais não tiveram oportunidade de terem maior contato
com os temas referentes à sexualidade para se sentirem aptos a lidarem com esses
assuntos perante os seus filhos, vindo daí o silêncio, o deixar para mais tarde, ou
“você é muito criança para saber isto”, ou “pergunte para seu pai ou sua mãe”, e
por aí vai, contando com o “esquecimento do jovem” para esses questionamentos.
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A abordagem de assuntos que tratam da sexualidade humana, não é função
e responsabilidade só da família, pois na maioria das vezes ela não sabe como
tratar estas questões, e não tem o controle dos meios, da informação e dos estímulos
que vêm de todos os lados. Por isso a escola tem que levar estas discussões para
dentro dos seus muros, para não deixar os jovens na dependência de fontes
informais, de pessoas que passam em suas vidas, dos amigos que pouco sabem
ou sabem tanto quanto eles, do que leram ou assistiram ou da própria família. “O
jovem fica à mercê de experiências que provavelmente não vão ajudá-lo a vencer
os medos, as ansiedades, as dúvidas e responder aos questionamentos que vão
surgindo ao longo de suas vidas” (MAISTRO, 2006, p. 38).

Explicam Reis e Ribeiro (2002, p. 84) que

o aluno muitas vezes chega à escola carregando informações distorcidas,
dúvidas e ansiedades, crendices e preconceitos que lhe dão uma visão negativa
em relação ao sexo. E é a escola que deve oferecer a ele o espaço necessário
para refletir sobre seus valores e conflitos, para adquirir conhecimento sobre
questões sexuais, poder expressar sua angústia, seu medo ou culpa, tirar
suas dúvidas, discutir sobre os assuntos polêmicos. A escola não pode fugir
dessa responsabilidade. A construção de uma sexualidade a partir da
educação sexual recebida da família, assim como a influência dos meios de
comunicação, dos amigos, das leituras que faz, é que determina a necessidade
do jovem e em que grau a ação educativa na escola irá ajudá-lo a viver
plenamente sua sexualidade.

O objetivo inicial deste trabalho é, por meio de um questionário, conhecer
com quais pessoas os alunos, participantes do projeto PIBID, têm mais liberdade
para tratar do assunto e a importância atribuída pelos estudantes à sexualidade
antes da realização dos próximos trabalhos como aulas interativas e dinâmicas em
escola na cidade de Londrina, Paraná.

Sobre o Projeto PIBID

O projeto Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID
é um programa da CAPES com o sentido de induzir e fomentar a formação
inicial e continuada de profissionais do magistério (Lei n. 11.502, de 11 de julho
de 2007 – BRASIL, 2007) às diretrizes do Plano de Metas – Compromisso Todos
pela Educação, que tem como alguns dos seus objetivos: possibilitar uma visão
mais extensa do contexto escolar, dos processos de ensino e de aprendizagem de
maneira específica, identificando problemas, promovendo análises e propostas
diferenciadas que atendam às finalidades da melhoria da educação; refletir sobre a
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formação inicial de docentes, sobre o modelo de ensino que se quer apropriar e
sobre o perfil de professor que se deseja formar; estimular a formação de
professores para a educação básica, contribuindo para repensar as práticas
pedagógicas visando a criar novas possibilidades de ações para a melhoria do
ensino na escola pública; proporcionar aos futuros professores várias estratégias
de intervenção que possam ser utilizadas no ensino básico com a finalidade de
melhorar os indicadores nacionais da educação e estimular os professores da escola
pública a participarem ativamente da formação inicial dos acadêmicos do curso
de licenciatura em Ciências Biológicas e promover a melhora da formação
continuada.

Consultando os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997),
referência para a renovação e reelaboração da proposta curricular, identificamos
que estes documentos reconhecem a complexidade da prática educativa e reforçam
a importância de que cada escola formule seu próprio projeto educacional,
discutindo, planejando e possibilitando constantes estudos compartilhados por
todos os agentes sociais escolares. Desse modo, o projeto educacional deve ser
um processo contínuo de reflexão sobre a prática pedagógica, para que a melhoria
da qualidade do ensino resulte da corresponsabilidade entre todos os educadores;
e que se repense o papel e a função da escola. Nesses documentos encontramos o
termo Orientação Sexual como aquele trabalho transversal, efetivo e permanente
que a escola deve realizar quanto a assuntos relacionados à sexualidade. Mas nós
iremos usar o termo Educação Sexual, para este presente trabalho por acreditarmos
como sendo de responsabilidade da escola e por entendermos que Orientação
Sexual remete à identificação por quem sentimos desejo, por quem somos atraídos
sexualmente, podendo nossa orientação sexual ser homossexual, heterossexual ou
bissexual.

Procurando em literaturas existentes, percebemos que há um número
significativo de trabalhos concluídos na perspectiva de subsidiar os educadores
quanto à abordagem da Educação Sexual na escola. Contudo, observa-se que são
poucas as instituições de ensino fundamental e médio que incluem em suas práticas
pedagógicas um projeto desta magnitude. Alguns projetos sobre sexualidade na
escola se baseiam fundamentalmente em palestras a cargo de psicólogos,
enfermeiros e/ou médicos e a fixar nos corredores, cartazes informativos sobre
campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST/AIDS),
gravidez na adolescência e métodos contraceptivos, como se essas ações fossem
suficientes para esclarecer as dúvidas e compreender as múltiplas expressões do
tema.

De acordo com Egypto (2003), há educadores que consideram que trazer
um médico, um psicólogo ou um especialista resolve a questão. O referido autor
admite o fato da escola considerar que “uma palestra é pouco, vamos fazer a
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Semana da Aids, a Semana da Sexualidade”. Ocorre “aquela semana” e fica só
nisso! É importante que haja a produção do debate e da reflexão para que não se
limite a informação, apesar de ser necessária, ela não é suficiente. Deve existir um
canal aberto permanente para o debate.

Percebe-se que muitos educadores não estão preparados e capacitados para
desenvolverem em sala de aula os assuntos referentes à sexualidade. Desse modo,
parecem receosos e resistentes para enfrentar a temática com tranquilidade, sendo
melhor “ignorar” que a escola seja um local de construção da sexualidade:

[...] existem professores que afirmam que sua tarefa exclusiva na escola
consiste em ensinar certos conteúdos conceituais e não têm por que se
preocupar se seus alunos escovam bem ou mal os dentes. [...] essa situação
de desprezo às matérias transversais, às vezes torna patente um defeito no
trabalho profissional dos professores. (GAVÍDIA, 2002, p. 4).

Segundo os PCN (BRASIL, 1997, v. 8, p. 291), “a princípio, acreditava-se
que as famílias apresentavam resistência à abordagem dessas questões no âmbito
escolar, mas atualmente sabe-se que os pais reivindicam a Educação Sexual nas
escolas, pois reconhecem não só a sua importância para crianças e jovens, como
também a dificuldade de falar abertamente sobre esse assunto em casa. Como
um processo de intervenção pedagógica, a Educação Sexual tem como objetivo
transmitir informações e problematizar questões, incluindo posturas, crenças, tabus
e valores a ela associados, sem invadir a intimidade nem direcionar o
comportamento dos alunos”.

Os trabalhos assistemáticos realizados dentro do contexto escolar
apresentam resultados pouco significativos; sendo que apenas informações não
são suficientes para possibilitar a adoção de comportamentos preventivos. As
intervenções mais eficazes são aquelas ações educativas continuadas, que possibilitam
elaboração e reflexão das informações recebidas, no sentido da discussão dos
obstáculos emocionais e culturais que impedem a adoção de condutas preventivas,
que podem ser convertidas em contribuições para a prevenção de problemas
graves como o abuso sexual e a gravidez indesejada.

Nos dias atuais não é mais possível que as questões que envolvam a vida
sexual passem despercebidas e que reflexões e discussões sobre os muitos temas
que remetem à sexualidade na escola podem proporcionar aos jovens um
desenvolvimento mais equilibrado da sua personalidade, possibilitando-lhes opções
mais responsáveis sobre seu corpo.
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Material e Métodos

Como o nosso objetivo inicial é, por meio de um questionário, conhecer
com quais pessoas os alunos, participantes do projeto PIBID, têm mais liberdade
para tratar do assunto e a importância atribuída pelos mesmos à sexualidade antes
da realização dos próximos trabalhos como aulas interativas e dinâmicas, realizamos
nossa pesquisa com 313 alunos de 10 a 16 anos do ensino fundamental, sendo 172
meninas e 138 meninos, em escola pública estadual da região sul da cidade de
Londrina-PR.

Utilizamos como instrumento da pesquisa um questionário com 5 perguntas,
incluindo alternativas e respostas discursivas. As questões indicariam como o aluno
lida com a sexualidade na própria vida e também se sabe diferenciar as palavras
“sexo” e “sexualidade”.

A primeira pergunta questiona se “sexo e sexualidade são a mesma coisa”,
então o aluno escolhe entre duas alternativas, sendo marcado “sim” quando entende
que são termos iguais e “não” quando entende que são termos diferentes. Em
seguida o estudante responde se considera importante discutir sobre sexualidade,
nesta questão o aluno deve escrever o porquê de sua resposta. As próximas
perguntas investigam com que pessoas costumam conversar sobre sexualidade,
devendo assinalar a(as) alternativa(s) com quem já conversaram sobre sexo (pais,
amigos, professores, outros) e/ou com quem gostariam de discutir sobre o assunto.
Nesta questão o aluno escreve quem acha que deveria discutir o tema. A última
pergunta é sobre se o tema é ou já foi tratado dentro da escola, devendo o
estudante escolher entre “sim” quando o assunto já foi abordado tanto por
professores ou alunos e “não” quando o educando não tratou do assunto com
professores e também não com colegas da escola.

Os questionários foram aplicados em classes de alunos frequentadores do
período vespertino, não somente nas aulas de ciências, mas também em aulas dos
outros professores de outras áreas do conhecimento. Após nossas explicações
sobre a importância do trabalho que o projeto PIBID pretende realizar, esses
educadores se mostraram interessados e entusiasmados, abrindo espaço para que
pudéssemos efetivar nossa pesquisa.

Resultados

Dos 313 alunos que responderam ao questionário, 63% afirmaram que
“sexo” e “sexualidade” são termos diferentes, 87% disseram que sim, que é
importante discutir sobre esse tema por diversas razões, a maioria para prevenção
de gravidez ou para entender um assunto que não têm muito conhecimento.
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Com relação à pergunta “com quem você tem liberdade para falar sobre
sexualidade?”, 46%, ou seja, 150 alunos indicaram os amigos como primeira opção,
em segundo lugar os pais, com 35% e 11% outros, entre eles médicos, namorados
e outras pessoas da família. Neste caso os professores corresponderam a apenas
8% das respostas. Quando questionados sobre quem deveria discutir ou quem
gostariam que abordasse o tema, os pais correspondem a 55% das respostas, 172
alunos dizem que os pais deveriam tratar de sexualidade com os filhos e, em
segundo lugar, os professores com 19%. Os amigos que ficaram em primeira
opção na pergunta anterior agora ficam em último lugar com 11% das respostas.

A última questão que perguntava se o tema sexualidade já tinha sido
abordado dentro da escola indicou que 53% dos alunos, 163 estudantes, já haviam
tratado do assunto dentro da escola e 47% nunca tinham tido contato com o
tema tanto pelos professores como com os colegas.

Discussão

De acordo com os dados que o gráfico da figura 1 nos mostra sobre os
alunos indicarem conversar com os amigos sobre temas relativos à sexualidade,
segundo Maistro (2006), as informações obtidas através de amigos, na maioria
das vezes são distorcidas e insuficientes, uma vez que pouco ou nada sabem sobre
a temática. Mas também percebemos que um número significativo (35%)
respondeu que tem liberdade de conversar com seus pais, e isto é muito interessante,
uma vez que é de responsabilidade deles estas informações. E neste gráfico
percebemos uma certa ausência dos professores quanto a estas discussões que é
confirmada por Gavídia (2002), Ribeiro (1990), Egypto (2003) e Maistro (2006)
em seus estudos.

Quanto aos dados da figura 2, quando perguntado “Quem você acha que
deveria discutir esse tema?”, os alunos responderam que em primeiro lugar são os
pais, depois os professores, o que corrobora com as pesquisas de Maistro e Egypto
sobre a responsabilidade da família e também da escola em discutir temas sobre
sexualidade.

Considerações Finais

A abordagem da Educação Sexual na escola é necessária e essencial visando
à prevenção da gravidez indesejada, das doenças sexualmente transmissíveis, a
obtenção da informação visando à proteção quanto as mais diversas violências e
principalmente com enfoque maior na importância da preservação da saúde na
vida dos seres humanos. Compreendemos que as interferências mais eficazes são
as ações educativas continuadas, que empregam metodologia participativa e
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perpassam o fornecimento de informações ou da prescrição de condutas
preventivas e vão mais além: com discussões e reflexões sérias, efetivas e
permanentes sobre temas que remetem à sexualidade.

Compreendemos ser de responsabilidade da família a educação sexual dos
seus filhos, mas a escola não pode fugir da sua responsabilidade que é de levar
informações e abrir espaços para as discussões acerca da temática, tendo uma
visão integrada das experiências vividas pelos alunos, procurando instigar e ampliar
o prazer do conhecimento, e exercer um papel importante ao discutir assuntos
que estão ligados à vida, à saúde, ao prazer e ao bem

-estar que integram as diversas dimensões do ser humano envolvidas nesse
aspecto. Ela não concorre com a família, mas permite a discussão de diferentes
pontos de vista relacionados à sexualidade, sem a imposição de valores.

A sexualidade é parte integrante da personalidade de cada um. É uma
necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos
outros aspectos da vida. É a energia que remete ao encontro do amor, influencia
pensamentos, sentimentos, ações e interações e afeta tanto a saúde física como a
mental. Entendemos que os jovens trazem noções e emoções sobre sexo, adquiridas
em casa, nas relações sociais fora do âmbito familiar, dos seus amigos, em suas
relações pessoais e dos meios de comunicação. Consideramos que somente a
informação não muda comportamentos. Falar sobre sexualidade por si só já é
um desafio, mas a escola tem a responsabilidade de enfrentar e assumir este desafio,
e o PIBID está oportunizando estes espaços.
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Intolerância e Homofobia:
a construção da cidadania

pela Instituição Educacional
no Brasil

Leandro Moreira1

Introdução

O objetivo geral deste artigo é identificar como a instituição educacional
do Brasil pensa e trabalha para efetivar a cidadania na educação escolarizada, tendo
por parâmetro a problemática relacionada ao preconceito e discriminação aos
homossexuais, bem como, conhecer a realidade social da educação perante tais
práticas.

Parte-se do princípio de que a escola é uma importante instituição na
formação e na difusão da democracia no país. Assim, ao inviabilizar a plena
democracia e o pleno exercício da cidadania para todos, como preconiza a
Constituição Federal (BRASIL, 1988), ao permitir em seu interior a existência de
práticas preconceituosas, a escola estaria deixando de exercer seu papel mais
importante.

Pretendo perceber como se dão as práticas educacionais, frente a uma
questão ligada ao homossexual – a homofobia. Para tanto, buscarei entender quais as
representações acerca da homossexualidade e se existiriam práticas homofóbicas
permeando o espaço educacional e a escola.

Para a realização desta análise, é preciso compreender como se configuram
as orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL,
1998) acerca desta temática, bem como nas políticas públicas atuais do Núcleo de
Educação de Londrina – PR, expressas no documento Desafios Educacionais
Contemporâneos – DEC (PARANÁ, [s.d.]), além dos discursos dominantes neste
ambiente.

Para o embasamento teórico desta pesquisa serão apresentadas e discutidas
as reflexões de Florestan Fernandes (1966a, 1966b) e Antônio Cândido (1966) a
respeito da educação pública e da escola no Brasil. A partir da perspectiva da
Sociologia da Educação, a investigação científica elucidada por eles, vai discutir a
função social da educação, a introdução da instituição educacional no Brasil, bem
como, as possibilidades de mudança social através da escola pública entre outras.

1 Estudou Ciências Sociais na UEL. Atualmente cursa Especialização de Ensino em Sociologia.
Professora Orientadora: Adriana de F. Ferreira. Contato: le.moreira@ymail.com.
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Nesse sentido, pretende-se compreender se a escola/educação seria também
um espaço de dominação (ideológico, de conduta e comportamento), cujos
mecanismos estariam dissimulados. Para tanto, é preciso entender o papel da escola/
educação frente às desigualdades escolares e saber como se dá o processo da
reprodução heteronormativa neste mesmo campo.

Como justificativa podemos observar os dados da pesquisa feita por Luiz
Mott (2000), que mostra ser o Brasil o país onde há maior número de crimes
contra Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT). Segundo Mott (2000),
na década de 1990, o número de homicídios vítimas de homofobia é de um
assassinato a cada três dias. Agora, no início do terceiro milênio, essa média teria se
agravado ainda mais, um homossexual assassinado a cada dois dias. “Estes números
são apenas a ponta de um iceberg de sangue e ódio”, pois não havendo estatísticas
governamentais sobre crimes de ódio, os poucos índices disponíveis são baseados
somente em notícias de imprensa (GRUPO GAY DA BAHIA, 2010).

Já na pesquisa realizada pela UNESCO, a partir de dados levantados em
13 capitais brasileiras e no Distrito Federal com 16.422 alunos, foi possível perceber
que cerca de ¼ deles (4.105) afirma que não gostariam de ter um colega de classe
que fosse homossexual. Quando solicitados a indicar cinco das formas mais graves
de violência, entre elas: atirar em alguém, estuprar, bater em homossexuais, usar
drogas, roubar e andar armado, a questão da agressão a homossexuais (“bater em
homossexuais”) é classificada pelas alunas como a terceira mais grave, enquanto
que para os alunos ocupa a sexta posição (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA,
2004).

Segundo Abramovay, Castro e Silva (2004), a discriminação contra alunos(as)
homossexuais (ou que são considerados, pelos colegas), ocorre principalmente de
forma velada, por meio de referências preconceituosas. A recorrência à linguagem
pejorativa é comum nas violências contra esse grupo, com o intuito de humilhar,
discriminar, ofender, ignorar, isolar, tiranizar e ameaçar.

Outra pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) intitulada: “Pesquisa sobre Preconceito e
Discriminação no Ambiente Escolar” divulgado em 2009, foi um “estudo pioneiro no
campo da diversidade na educação”. A pesquisa de campo foi aplicada em 501
escolas de 27 Estados com uma população de 18.599 pessoas do quadro funcional
escolar percebeu-se que 87,3% possuem algum nível de preconceito quanto à
‘orientação sexual’, e que, 98% dos entrevistados possuem algum nível de
distanciamento social para com homossexuais (FIPE, 2009).

Levando em conta, ainda, o embate na esfera legislativa pela consolidação
da cidadania a pessoas homossexuais, o discurso religioso maculando e
estereotipando a população LGBT e os resquícios dos discursos biomédicos
construídos ao longo dos séculos, este trabalho tem a pretensão de identificar o
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imaginário dos agentes sociais (alunos) e contribuir para a redução das
desigualdades, preconceito e discriminação, não só em termos de resultados
educacionais, mas também nas relações sociais humanas.

A partir destas considerações, pode-se afirmar que a pesquisa tem ainda o
intuito de subsidiar ações para que as políticas públicas avancem em direção à
eliminação da discriminação e do preconceito contra as populações LGBT, de
forma a diminuir as violações de seus direitos e a promover o respeito à diversidade
sexual, mas também para promover a dignidade dos demais grupos que sofrem
preconceito.

Educação, Cidadania e Homofobia

A cidadania constitui-se como um dos desafios a serem alcançados pela
sociedade brasileira no século XX. Sendo ela a base para a consolidação da
democracia, sua falta ou privilégio para alguns grupos ou pessoas pode provocar
favoritismos ou desigualdades e intolerância dentro da esfera democrática, podendo
consequentemente desencadear diversas formas de violência.

As desigualdades sociais ocasionadas pela referida falta de cidadania e pelo
respeito à alteridade estão intrinsicamente ligadas às relações sociais existentes,
podendo manifestar diversas formas de violência. Pesquisas feitas por Mott (2000),
Abramovay, Castro e Silva (2004) e pelo INEP (FIPE, 2009), já citadas, mostram
dados alarmantes quanto à falta do reconhecimento do outro, ou seja, das diversas
formas de expressão, como grupos de orientações sexuais minoritárias – LGBT.

Tais pesquisas apontam alto índice de violência sofrida pela população
LGBT como, o preconceito, a discriminação, a segregação e a violência física. Isto
acarreta na desvalorização, inferiorização e rotulação de condutas e
comportamentos, agravando ainda mais o alcance da referida cidadania para esta
população.

A construção da cidadania está ligada ao papel que a educação deve
desenvolver nas sociedades contemporâneas. E essa construção é urgente no Brasil,
onde a valorização da condição humana e das relações sociais é posta como
princípio e fundamento desta mesma instituição.

O surgimento das instituições educacionais no Brasil se associa às dinâmicas
da sociedade que emergia, mais precisamente a partir da Primeira República. Esta
exigia uma tentativa de avançar e progredir, rumo a um processo civilizatório. Foi
com os movimentos abolicionistas, as tentativas de industrialização, a expansão
demográfica, os processos de urbanização, a crise da Monarquia, a implantação
da República e as disputas políticas sobre a educação e controle social que essas
instituições educacionais amadureceram e se consolidaram (FERNANDES, 1966a,
p. 73).
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Dessa forma, o novo pensamento social formado em torno da Primeira
República exigiria maiores avanços para remodelar o meio social, tornando-o
civilizatório. Nesse sentido, as instituições educacionais surgem num processo de
transplantação cultural que já indicava certo êxito nas sociedades onde formam
explicadas. A educação seria massificada, democratizando-se, e tornando-se uma
condição importante para a universalização dos direitos fundamentais do homem
e da prática da cidadania. Como propõe Florestan Fernandes (1966a, p. 124):

[...] a democratização do ensino pode ser apreciada tanto como requisito
da ordem social democrática, quanto como fator de seu aperfeiçoamento.
Ela assegura a evolução mais rápida para estilos democráticos de existência,
seja a consolidação do próprio regime democrático, seja a capacidade deste
de manter-se fiel a seus princípios fundamentais incessantemente para
corresponder a novas exigências de conforto material, de segurança social,
de aprimoramento espiritual e de satisfação moral dos homens.

A constituição e a relevância de todo o procedimento educacional formal
numa sociedade, dependem de uma obra social e de um pensamento coletivo.
Essa construção estaria ligada a interesses, políticos e econômicos, de grupos
dominantes, hierárquicos e até religiosos. Dessa forma, as instituições educacionais
teriam o papel de reorganizar o pensamento social, bem como preparar o indivíduo
para as necessidades emergentes da sociedade.

Para Durkheim (1978), a educação teria como princípio uma função coletiva
e o objetivo de inculcar ideias, valores e pensamentos, a fim de inserir o indivíduo
na sociedade, especificamente a criança. Para tanto, o aprendizado deveria ser
adquirido de forma homogênea, pois a sociedade deve se sobrepor ao indivíduo.
Segundo ele:

[...] Toda sociedade considera, em momento determinado de seu
desenvolvimento, um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de
modo geralmente irresistível. Os costumes e idéias de um povo, são o
produto da vida em comum, de um coletivo e exprimem suas necessidades
(DURKHEIM, 1978, p. 28).

Durkheim (1978) sugere ainda que, não existiria um tipo único de educação
em cada sociedade, pelo contrário, existiriam várias formas dentro dela, variando
de acordo com a condição econômica, classe social, status ou pelas localidades
regionais. Dessa forma, a educação também estaria condicionada aos interesses
da religião, pela “organização política, do grau de desenvolvimento da ciência e
do estado das indústrias etc” (DURKHEIM, 1978, p. 28), atentando para suprir
as necessidades emergentes da época, ou seja, de cada sociedade.



498

Para Durkheim (1978), a educação não se relaciona diretamente com a
questão da formação da cidadania, isto é, a cidadania não é um objetivo a ser
atingido através da educação.

Já no Brasil, a consolidação da democracia tem como parâmetro a
construção e o exercício da cidadania; dessa forma, a educação está diretamente
relacionada a ela, sendo, portanto, co-responsável pela formação dos indivíduos,
pois o objetivo da educação é “moldar o adulto em perspectiva” (MARSHALL,
1967, p. 63).

O conceito de cidadania adotado para este trabalho é o de Marshall (1967),
que entende a cidadania relacionada à existência dos direitos civis, políticos e sociais,
com destaque para a importância do “sistema educacional”. Segundo ele:

[...] O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um
mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por
completo na herança social e levar uma vida de um ser civilizado de acordo
com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais
intimamente ligadas a ele são o sistema educacional e os serviços sociais.
(MARSHALL, 1967, p. 64 – grifo nosso).

Segundo Marshall (1967), a consolidação da cidadania, bem como o acesso
aos direitos e seguridade social, estariam diretamente relacionados ao papel que as
instituições da sociedade devem exercer, principalmente a educação, ou seja, é
através da educação que os indivíduos alcançariam o status civilizatório requeridos
pelas democracias nas sociedades modernas.

Dessa forma, pode-se perceber que a educação moderna possui sua
centralidade na escola. Ela representa conexões com o meio social, não é possível
negar seus valores e sua função social, bem como sua posição na estrutura da
sociedade. Segundo Antônio Cândido a escola é considerada “o eixo nas sociedades
modernas” (CÂNDIDO, 1966, p. 12-13).

Atualmente, um fenômeno que chama a atenção na sociedade brasileira é a
homofobia. Ela está ligada a atitudes que interferem nas relações sociais, nas quais
ocorrem violações dos direitos civis e da cidadania de minorias sexuais. Costuma
produzir ou se vincular a preconceitos e a mecanismos de discriminação,
estigmatização e violência contra indivíduos classificados como LGBT e, mais
genericamente, contra os indivíduos cujas expressões de masculinidade e de
feminilidade não se enquadram nos padrões da maioria da população, nas relações
de gênero culturalmente estabelecidas. Segundo o antropólogo Luiz Mott (2000,
p. 15):
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[...] Os crimes praticados contra homossexuais, conhecidos como crimes
homofóbicos, pertencem à categoria dos crimes de ódio [...] Atos ilícitos ou
tentativas de tais atos que incluem insultos, danos morais e materias, agressão
física, às vezes chegando ao assassinato, praticados em razão da raça, sexo,
religião, orientação sexual ou etnia da vítima. Os crimes de ódio são portanto
motivados pelo racismo, machismo, intolerância religiosa, homofobia e
etnocentrismo, levando seus autores geralmente a praticarem elevado grau
de violência física e desprezo moral contra a vítima.

A respeito disso, existem lacunas na legislação brasileira. Os homossexuais
não possuem um status de cidadania na forma em que sejam reconhecidos e
respeitados em nossa sociedade. Os avanços para equidade de direitos caminha a
passos lentos, somente agora, muito recentemente, no dia 5 de maio de 2011, é
que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união estável entre casais do
mesmo sexo como entidade familiar (ABGLT, 2011).

Até então, direitos como herança, comunhão parcial de bens, pensão
alimentícia e previdenciária, inclusão do companheiro como dependente em planos
de saúde, entre outros benefícios não eram garantidos por lei a casais de pessoas
do mesmo sexo, muitas decisões judiciais eram tomadas de forma subjetiva pelo
corpo judiciário.

Com esses avanços, o reconhecimento da união estável deverá criar
precedentes a ser seguido pelas outras instituições governamentais, entretanto, o
maior entrave para o reconhecimento e consolidação da cidadania homossexual
encontra-se no Congresso Nacional e na esfera legislativa.

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 122/06 (BERNARDI, 2006), que
visa a criminalizar a discriminação por orientação sexual e pela identidade de gênero
está em trâmite no Senado Federal desde 2001. Esse PLC gerou grandes polêmicas
no Congresso Nacional devido ao seu mote: equiparar a homofobia ao crime de
racismo, principalmente pela bancada evangélica. O PCL encontra-se emperrado
no Congresso Nacional, enfrenta oposição de setores conservadores e de
segmentos fundamentalistas religiosos.

Dessa forma, pode-se perceber a existência de um desequilíbrio, um
desencontro na estrutura da sociedade brasileira, pois o status adquirido pelos
membros da sociedade são diferenciados. Consequentemente, a cidadania de alguns
seria mais valorizada que a de outros. A cidadania, expressa nas leis do Estado,
representa um pensamento coletivo e é condicionada por grupos de interesses
diversos e que se encontram presentes no topo da organização social.

Entendendo que a instituição educacional é corresponsável pela formação
dos indivíduos para a sociedade, ou seja, da referida cidadania, as escolas preenchem
um mínimo de “funções sociais construtivas na perpetuação de extensas parcelas
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da herança social” (FERNANDES, 1966a, p. 85), porém não se limita a isso.
Segundo Florestan Fernandes, a educação escolarizada também tende a mudança
social, no entanto, esta disposição depende do tipo de sistema e valores sociais
vigentes (FERNANDES, 1966a, p. 85).

Nesse sentido, a educação como instrumento de mudança social, torna-se
necessária para a discussão e consolidação da referida cidadania, pois não estando
ela a disposição de todos, tem-se processos de marginalização e segregação de
vários grupos da sociedade, como o grupo homossexual.

O grupo homossexual (LGBT) carrega uma conotação identitária marcada
pelo estranhamento e pelo estigma de forma secular, tendo suas raízes no discurso
biologizante. Houve ainda, associações com o “pecado”, a “promiscuidade”, a
doença e a perversão. Nesse contexto, a homossexualidade desenvolveu uma reação
societária de reprovação, podendo assumir as mais variadas formas de sanção,
como a discriminação, o preconceito e a homofobia (BREMMER, 1995, p. 238).

Dessa maneira, o setor LGBT da sociedade pode ser caracterizado como
grupo minoritário, sujeito a formas variadas de discriminação. Segundo o sociólogo
José Fábio Barbosa da Silva: “membros de grupos minoritários são tidos em
baixa consideração e podem ainda ser objeto de ridículo, ódio ou violência. Não
recebem proteção igual da lei e podem ser privados de muitos direitos comuns
aos membros da sociedade” (SILVA, 1960, p. 57).

O período da redemocratização da sociedade brasileira, após os governos
militares, foi marcado pelos acontecimentos histórico-políticos da década de 1980,
tendo seu marco na abertura política e na criação da Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988). Nesta nova Constituição, a educação escolar apresenta-se como
a corresponsável pela valorização da condição humana e pelo desenvolvimento
pleno da cidadania, conforme o seguinte trecho:

[...] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

Seguindo essas diretrizes, em 1995 foi lançado pelo Ministério da Educação
(MEC) os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – Temas Transversais,
fomentadores da noção de direitos civis, respeito e cidadania, afirmadores de que
um dos objetivos do ensino é formar o cidadão, ou seja, o indivíduo capaz de
exercer seus direitos e executar seus deveres, o que significa assumir oficialmente a
escola como instituição co-responsável por formar o cidadão (BRASIL, 1997, p.
9).
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Os PCNs são apresentados como um subsídio para apoiar o projeto da
escola na elaboração do seu programa curricular do ensino fundamental. A sua
novidade está nos Temas Transversais, que incluem a Orientação Sexual. Os PCNs
trazem orientações para o ensino das disciplinas que formam a base nacional, e
mais cinco temas transversais que permeiam todas as disciplinas, para ajudar a
escola a cumprir seu papel constitucional de fortalecimento da cidadania.

[...] Quer na perspectiva psicológica, quer na antropológica, a construção
da identidade autônoma é acompanhada, em um movimento único, da
construção da identidade dos outros. Isso implica o reconhecimento das
diferenças e imediatamente a aceitação delas, construindo-se uma relação
de respeito e convivência, que rejeita toda forma de preconceito,
discriminação e exclusão. É o que prevê a política da igualdade. (BRASIL,
2000, p. 12).

E os PCNs ainda indicam como objetivos do ensino fundamental que os
alunos sejam capazes de: “compreender a cidadania como participação social e
política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais,
adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças,
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito”. (BRASIL, 1998, p. 7)

Conforme os PCNs, quando o aluno termina o ensino fundamental,
pressupõe-se que ele tenha tido informações e esclarecimentos sobre as questões
do corpo, as relações de gênero e da sexualidade, em suas mais variadas
manifestações. Nesse contexto, Florestan Fernandes (1966a) vai afirmar que a
democratização da ordem social só é possível se a escola for capaz de propor
mudanças na mentalidade do homem. Em suas palavras:

[...] cabe às escolas preparar o caminho para a transformação de hábitos,
comportamentos e ideais de vida [...] a democratização do ensino representa
um produto do florescimento da democracia. Mas, esta depende daquela,
pois cabe à escola transformar a mentalidade do homem, para ajustá-lo à
ordem social democrática e às suas possibilidades de desenvolvimento
(FERNANDES, 1966a, p. 85, p. 124).

Nesse contexto, o tema transversal orientação sexual visa à transformação da
mentalidade através da disposição de novos olhares sobre o “conhecimento”,
traz em sua apresentação, a necessidade de promover reflexões sobre a sexualidade.
Orientado a discutir valores e expressões culturais existentes numa sociedade
democrática e pluralista, ele faz menção mais significativa da importância sobre a
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez indesejada. O
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tema homossexualidade aparece apenas em algumas citações, devendo ser tratado
como assunto “polêmico”, porém não apresenta maiores esclarecimentos ou
propostas para abordagem.

É possível perceber, numa leitura mais atenta dos PCNs – Orientação Sexual
(BRASIL, 1998), que sua abordagem apresenta um enfoque biomédico, visando à
prevenção. A discussão da sexualidade no âmbito escolar está relacionada ao
grande crescimento da Aids na década de 1980. Os meios de comunicação
exerceram um importante papel na abertura e aceitação da abordagem da
sexualidade nas escolas, entrando em cena a discussão de como seria tratada esse
tipo de questão no referido espaço. Por fim, o tema Orientação Sexual foi inserido
com as ideias de “risco” e “ameaça”, deixando em segundo plano a associação ao
prazer, à vida e à pluralidade de manifestações.

Com o desdobramento dos PCNs – Temas Transversais, em 2007 foi instituída
pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED) a Coordenação de
Desafios Educacionais Contemporâneos (CDEC). Dentro da CDEC foi criado
o Departamento da Diversidade, sendo este o responsável pelo Núcleo de Gênero
e Diversidade Sexual (NGDV).  Entre suas ações o NGDV produziu um caderno
temático pautando em reflexões temáticas relacionadas à sexualidade:

[...] Pautar reflexões críticas acerca da sexualidade, das relações entre os
gêneros e da diversidade sexual nesse Caderno Temático revela a posição
institucional da SEED de dar visibilidade ao enfrentamento do sexismo, da
homofobia e do racismo, bem como, de debater a prevenção e promoção
da saúde no espaço escolar, na perspectiva do respeito aos diferentes sujeitos
educandos/as e educadores/as. Essas reflexões pretendem contribuir para
superar os índices de evasão escolar ainda existentes nas escolas, muitas
vezes provocados por atitudes explícitas e/ou veladas de preconceito e
discriminação. (PARANÁ, 2009, p. 7).

A CDEC tem como objetivo “dar visibilidade aos sujeitos, despertando o
interesse pelos temas da diversidade e desenvolvendo competências e valores de
solidariedade, cooperação, respeito e união” (PARANÁ, [s.d.]).

A partir dessas ações, o tema da sexualidade deve ser tratado como um
tema transversal. Assim, ela não deve mais ser um tema exclusivo das aulas de
Biologia, e nem trabalhada somente com o enfoque biomédico, mas sim, e
principalmente pela Teoria Social da Homossexualidade.

Segundo Marina Castañeda (2007), a Teoria Social da Homossexualidade
“é um fenômeno histórico, tanto no plano pessoal quanto no social”, ou seja, “a
homossexualidade não é dada, mas construída, e não tem uma forma única, mas
muda segundo a sociedade e o indivíduo” (CASTAÑEDA, 2007, p. 29).
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 Apesar de tudo, por não ser contemplada como uma matéria obrigatória
em sala de aula, o tema Orientação Sexual, bem como sua abordagem, se dá de
acordo com as decisões e escolhas de cada professor e ainda sim, de forma
subjetiva. Por isso, pode continuar havendo preconceito.

Algumas ações tomadas pelo CDEC até agora foram a produção de
Cadernos Temáticos, como o da “Sexualidade” e também algumas capacitações
para professores da rede pública estadual. Esse fato deixa explícita a importância
desta coordenadoria na abordagem do preconceito e a discriminação nas escolas
do Paraná.

A Homofobia Institucionalizada

Para analisar a problemática da homofobia na contemporaneidade e
especificamente no Brasil, é possível fazer referência às teorias do sociólogo
americano Michel Wieviorka (2007) sobre racismo nos Estados Unidos. Ao analisar
as relações raciais, ele percebeu que o racismo se dá de forma institucional ocultada
e não declarada oficialmente. Averiguou também que o racismo não se dá mais
pelos discursos ideológicos e pela existência de doutrinas raciais outrora definidas
como superioridade ou inferioridade. Agora, no contexto atual, trata-se muito
mais do que chamou “racismo institucional”.

Wieviorka (2007, p. 30) traz a ideia de que “o racismo institucional é descrito
como algo que mantém os negros em uma situação de inferioridade por
mecanismos não percebidos socialmente”. Ou seja, quando os brancos recusam
mudanças institucionais a fim de manter um status quo estão assegurando a
reprodução de suas práticas e de sua dominação. Este pensamento sugere a ideia
de um racismo dissimulado, sem atores, onde as mudanças sejam elas no quadro
econômico, político e social, estariam dispostas a serviço da maioria, ou seja, dos
brancos. Em suas palavras, o racismo institucional ocorre

[...] no funcionamento mesmo da sociedade, da qual o racismo constitui
uma propriedade estrutural inscrita nos mecanismos rotineiros, assegurando
a dominação e a inferiorização dos negros sem que ninguém tenha quase a
necessidade de os teorizar ou de tentar justifica-los pela ciência.
(WIEVIORKA, 2007, p. 30).

Nesse sentido, é possível perceber que o racismo institucional é articulado
constantemente com estratégias dentro dos mecanismos estruturais da sociedade
e de forma velada que o mantém e o reproduz.

Dessa forma, pode-se pensar que a homofobia possui um caráter institucional
de forma oculta e velada; apresenta-se diluída por toda a sociedade, pois no seu
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funcionamento ela constitui-se como uma propriedade estrutural inscrita nos
mecanismos rotineiros de forma sistêmica, mantendo os homossexuais em situação
de inferioridade sob dois modos, um de forma aberta (aparente) e associada aos
indivíduos e a outra institucional.

Os mecanismos aparentes apresentam-se de forma explícita, sendo que a
consequência das ações dos agentes que manifestam este tipo de prática e
comportamento é a repreensão. Segundo Michel Foucault: “a repreensão funciona,
decerto, como condenação ao desaparecimento, mas também como injunção ao
silêncio, afirmação de inexistência e, consequentemente, constatação de que, em
tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber” (FOUCAULT,
1988, p. 10).

A manifestação aberta, aparente, da violência (mecanismos explícitos), em
suas várias dimensões, pode ser de forma física, verbal, simbólica, ou até mesmo
em sua forma extremada, o assassinato.

Haja vista a discussão sobre o PLC n. 122/06 (BERNARDI, 2006) que
visa a criminalizar a discriminação por orientação sexual e pela identidade de gênero.
O projeto torna crime, equiparando esta situação à discriminação de raça ou de
cor. Ele encontra-se preso numa arena política onde os vários discursos que o
cercam tentam legitimar e deslegitimar sua viabilidade e necessidade social. Dessa
forma, o grupo LGBT permanece condicionado à repreensão e subjulgado a
“boa vontade” da esfera legislativa do Estado.

A homofobia aparece legitimada pelas leis do Estado de forma oculta e
silenciada, sem atores, alicerçadas em suas matrizes institucionais. Esta legitimidade,
concedida a uma entidade familiar formada por duas pessoas de sexo oposto,
homem e mulher, é representada e expressa pelo ambiente educacional, bem como
pelos livros didáticos.

Segundo Antônio Cândido (1966), por ser a escola uma “unidade social”,
ela determinaria a formação de tipos específicos de comportamento, bem como,
de posições e papéis bem definidos, ou seja, condicionaria os alunos a determinadas
condutas, em suas palavras: “os elementos que integram a vida escolar são em
parte transpostos de fora; em parte redefinidos na passagem, para ajustar-se às
condições grupais; em parte desenvolvidos internamente e devidos a estas
condições” (CANDIDO, 1966, p. 12).

Justamente por isso, por ser um elemento socialmente coletivo e com
determinações bem definidas, que a escola pode ser uma importante “reprodutora”
da discriminação e do preconceito predominantes na sociedade.

Na tentativa de desnaturalizar essa concepção, do casal heterossexual como
única forma possível de relacionamento e legitimada, o Ministério da Educação
(MEC) construiu um material didático para ser distribuído nas escolas, chamado
Kit Gay.
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O Kit Gay foi planejado para ser trabalhado com alunos do ensino médio.
Ele contém cartilhas, cartazes e vídeos educativos. A distribuição do material estava
prevista para o segundo semestre de 2011, porém devido a manifestações contrárias
de alguns políticos, principalmente da bancada evangélica e de algumas instituições
religiosas o Kit Gay foi vetado pela presidente da república, Dilma Russeff
(COBUCCI, 2011).

Pode-se então perceber que, a temática da homossexualidade é permeada por
uma gama de discursos, um paradoxo de ideias, presentes nas esferas institucionais
do Estado, ora favoráveis, ora contra, não há uma direção acerca desta questão.

Dessa forma, a problemática da homofobia estaria ancorada e faria parte
do modelo familiar hegemônico, forjado na concepção de casais de pessoas de
sexo biológico diferentes. Esse modelo estaria presente, de modo expandido, nas
instituições do Estado, entre elas, a educação.

A formatação do currículo escolar, bem como, a configuração das diretrizes
do sistema educacional brasileiro, é condicionada por interesses de grupos
dominantes ou intelectuais, com base tradicionalista e conservadora, sejam eles,
com fins econômicos ou morais. Empenhados em perpetuar as concepções de
mundo e os modos de vida, a sexualidade é forjada dentro do ambiente escolar
ostensiva e dissimulada. Segundo Antônio Cândido (1966, p. 414):

[...] Como herança do antigo sistema inalterável na economia mundial,
instituições políticas fundadas na dominação patrimonialista e concepções
de liderança que convertiam a educação sistemática em símbolo social dos
privilégios e do poder dos membros e das camadas dominantes.

Dessa forma, pode-se perceber que as mazelas ocasionadas com a instituição
educacional, têm em seu gérmen, nos valores socioculturais de grupos dominantes
e estes podem ser percebidos na educação escolarizada do contexto atual, como
afirma Florestan Fernandes (1966a, p. 73):

[...] Os vícios congênitos a um sistema educacional montado para atender
às necessidades sócio-culturais de uma sociedade aristocrática e
patrimonialista, movida por absorventes interesses rurais e altamente
empenhada em perpetuar as bases tradicionalistas das formas de dominação,
de concepção do mundo e de organização da vida, perpetuaram-se de
maneira ostensiva ou disfarçada. Precisamos ter a coragem de reconhecer
esse fato, se quisermos proceder a um diagnóstico objetivo da situação
educacional brasileira e prepararmo-nos intelectualmente, para introduzir
modificações de monta em nosso sistema educacional.
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A homofobia institucional é construída pelas diretrizes curriculares, dando
visibilidade apenas ao modelo hegemônico pré-estabelecido, heteronormativo. É
possível perceber a heteronormatividade presente nos livros didáticos e pela abordagem
feita nas aulas de Biologia. No ambiente escolar, a representação da sexualidade se
dá pela ótica da biologia em sua forma funcional e reprodutiva, não há uma
exploração sobre outras possibilidades de práticas.

De certa forma, há uma negligência e ocultamento moral, não só expresso
pelos materiais didáticos, mas também dentro do espaço escolar, como afirma
uma aluna entrevistada do ensino médio:

[...] menino com menina dentro do colégio é proibido, só que eles (inspetores)
fazem vista grossa, vista grossa mesmo, tanto que eles podem ver, estar na
frente deles que eles não ligam, eles não se manifestam; dentro da escola
não pode nada, beijar, abraçar, mas eles não repreendem, não levam para a
orientação, se fosse assim muita gente já teria ido por este motivo, só que
com a gente, é assim, se eles veem, por qualquer coisinha já é levado lá para
cima, não tem vista grossa, não tem, e eles alegam que a regra vale para
todos, mas a gente sabe que não vale [...] Nós estávamos abraças, sentadas
num banco e a orientadora chamou a gente e levou para a direção, daí ela
e a diretora falaram que isso não é comportamento, que aqui dentro (escola)
é proibido qualquer tipo de relacionamento, mas não é porque a gente é
homossexual, porque a gente sabe que é, porque ninguém é levado por
isso, e ela (diretora) falou que muita gente reclama, que muitos alunos foram
lá reclamar do nosso comportamento, porque eles não se sentem
confortáveis com a gente aqui no colégio e que por isso, ela pediu discrição
da nossa parte, elas querem que a gente seja discreta, que ninguém saiba que
a gente namora pelo menos aqui dentro, só que se a gente ver um casal
hetero a gente também pode vir aqui na direção e falar que eles vão lá e vão
pegar, e a gente sabe que a regra não vale para todos, se fosse assim não
existiriam tantos casais justamente aqui, só que para a gente, eles recomendam
e pedem discrição. (MOREIRA, 2011, p. 25).

Pode-se perceber pela fala da aluna que o espaço escolar, bem como seu
quadro funcional, diretora e inspetora, reprimem veemente este tipo de
comportamento de forma aberta (explícita), a fim de silenciar e de ocultar a
existência destes indivíduos, como afirma Guacira Lopes Louro (2001, p. 89):

[...] O processo de ocultamento de determinados sujeitos pode ser
flagrantemente ilustrado pelo silenciamento da escola em relação aos/às
homossexuais. No entanto, a pretensa invisibilidade dos/as homossexuais
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no espaço institucional pode se constituir, contraditoriamente, numa das
mais terríveis evidências da implicação da escola no processo de construção
das diferenças. De certa forma, o silenciamento parece ter por fim “eliminar”
esses sujeitos, ou, pelo menos, evitar que os alunos e as alunas “normais”
os/as conheçam e possam deseja-los/as. A negação e a ausência aparecem,
nesse caso, como uma espécie da garantia da “norma”.

O estudo da estrutura social escolar é determinado, segundo Antônio
Cândido (1966), por uma ordenação racional, deliberada pelo poder público,
porém em sua função coletiva, ou seja, em sua posição, é condicionada por diversos
grupos sociais, como os religiosos, políticos, de classe entre outros. Dessa forma,
a escola representa um sistema de normas pré-determinadas como valores e gostos,
em suas palavras:

[...] a maioria das escolas são instituídas; regem-se por normas estabelecidas
segundo interesse de outros grupos, e, no caso do Brasil, ajustadas
necessariamente as normas básicas ditadas pelo Poder Público [...] grupos
– religiosos, políticos, de classe, etc. – estabelecem para a escola um sistema
de normas, em vista de conformá-la às suas finalidades próprias,
lembrando-se sempre que, no Brasil, sobre todas as normas pairam as que
foram traçadas pelo Legislador. É esta circunstância que leva a considerar
na escola apenas o que ela tem de delegação, de preestabelecimento e
legalmente sancionado pela sociedade em vista das funções que lhe atribui.
(CÂNDIDO, 1966, p. 109).

Pode-se perceber que há uma normatização de comportamento no espaço
escolar, elas (escolas) apresentam em comum uma sociabilidade interna padronizada,
os alunos seguem a rígidas regras internamente desenvolvidos, de certa forma,
são o reflexo e representam o modelo estrutural da sociedade racionalista. Segundo
Antônio Cândido (1966, p. 110):

[...] Não bata estudar o desenvolvimento da sociabilidade, desde a formação
do sentido do real, até a aquisição de hábitos necessários à vida em sociedade;
é preciso dar atenção ao que há de específico na sociabilidade da criança e
do adolescente em face do adulto; aos tipos de agrupamento por eles
desenvolvidos; ao mecanismo de seleção dos líderes; ao conflito com os
padrões sociais impostos pela educação. (CÂNDIDO, 1966, p. 110 – grifo
nosso).
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Dessa forma, a heteronormatividade seria um pensamento legitimado por
ser predominante entre a maioria, e estaria expressa na estrutura educacional e
escolar onde o processo cognitivo representaria padrões associados à reprodução
social de valores morais e estéticos. Esses mecanismos asseguram a legitimação,
dominação e inferiorização dos homossexuais, sem que haja a necessidade de
justificá-la pela ciência, como em outros tempos.

Segundo Antônio Cândido (1966), a escola, como um grupo social, leva à
padronização de condutas e a definição de papéis; ela reflete valores estruturantes
da sociedade e ainda, determina ajustes à vida social (CÂNDIDO, 1966, p. 17 –
grifo nosso):

[...] Do choque entre as determinações sociais, através de docentes e
administradores, e as tendências da sociabilidade infantil e juvenil, resultam
formas várias de competição ou acomodação, de assimilação ou conflito.
Daí as diversas formas de ajustamento do imaturo, em face do adulto,
levando à definição de comportamentos e papéis, à formação de
agrupamentos e níveis.

A instituição educacional constitui-se como um dos pilares do Estado
democrático brasileiro, e a escola, bem como, sua proposta curricular, seriam
partes continuadas ou expandidas do Estado e reproduzidas pela estrutura maior
da sociedade.

Sendo assim, pode-se perceber também uma ambiguidade quanto às
prerrogativas da educação escolarizada, pois o processo de disseminação do
conhecimento e do cognitivo estaria condicionado a valores e interesses de
determinados grupos. Dessa forma, a educação representaria somente expressões
tidas como únicas e universais.

[...] A escola divorciada do ambiente, neutra diante dos problemas sociais e
dos dilemas morais dos homens, incapaz de integrar-se no ritmo de vida
de uma “civilização em mudança”, só pode atuar como um foco de
conservantismo sócio-cultural. Ela não pode funcionar como um fator de
mudança e de inovação, porque ela própria está organizada para ser um
foco de estabilidade social e de retenção do passado no presente.
(FERNANDES, 1966a, p. 81).

Florestan Fernandes (1966a) afirma que a mudança social, a partir da educação
escolarizada, é possível sob duas polarizações, e que ela depende da função social
atribuída ao papel da escola nas relações sociais e na constituição dos agentes.
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[...] Numa sociedade estável e empenhada na preservação da ordem social
existente, as escolas preencherão funções sociais dinâmicas na área dos
processos sociais recorrentes, contando como um fator de conservantismo
social e cultural. Ao inverso, numa sociedade instável, cujo padrão de
equilíbrio se subordine a um ritmo intenso e contínuo de alteração de todas
as esferas da cultura, as escolas preencherão funções sociais dinâmicas na
área dos processos sociais irreversíveis, contando como um fator de inovação
cultural e de mudança social (FERNANDES, 1966a, p. 85).

Pode-se afirmar, no entanto, que a constituição do currículo e a própria
escola contribuiriam para a construção das relações sociais e da formação dos
indivíduos. Contudo, sendo o currículo uma construção social, ele representa
posturas e valores dos grupos dominantes, apresentando este saber como uma
cultura mais legítima.

Segundo Forquin (2000, p. 28), por currículo entende-se:

[...] parece fazer referência ao conjunto dos conteúdos cognitivos e
simbólicos (saberes, competências, representações, tendências, valores)
transmitidos (de modo explícito ou implícito) nas práticas pedagógicas e
nas situações de escolarização, isto é, tudo aquilo a que poderíamos chamar
de dimensão cognitiva e cultural de educação escolar.

Conforme descrição de Forquin (2000), o currículo é tudo que pode ser
ensinado ou aprendido, dentro de um ensino formal, e ele é determinado por
uma programação direcionada e dirigida, tendo como responsável a instituição
educacional.

Para falar sobre a questão do currículo, sobre o que é suscetível de ser
ensinado na escola, Forquin (2000) vai debruçar-se sobre o conceito de relativismo,
sendo este, “construções sociais cultural ou politicamente enviesadas”, pois “todo
ensino se inscreve necessariamente em um horizonte de valor e de verdade”
(FORQUIN, 2000, p. 50). Dentre os tipos de relativismo descrito por Forquin
pode-se destacar o relativismo sociológico e cultural, [...] que considera os valores
e as verdades como produtos sociais nos quais estão investidos interesses, paixões
e preconceitos de coletividades humanas particulares (FORQUIN, 2000, p. 51).

Dessa forma, a disposição do currículo na educação escolarizada, é atualizada
objetivando um fim, ou seja, de acordo com as necessidades e interesses sociais e
ou estruturais das classes ou grupos dominantes do momento.
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Considerações Finais

Já que a referida cidadania é posta como condição para a consolidação da
democracia brasileira e o reconhecimento à equidade compõe-se como parte
estruturante da instituição educacional, cabe a esta efetivar ações pedagógicas
capazes de alcançar tais objetivos,

Para tanto, a formação escolarizada deve ser capaz de promover uma práxis
do cotidiano, ou seja, capaz de promover transformações e mudanças significativas
na linha do pensamento, do comportamento, dos costumes e valores.

Florestan Fernandes (1966b) vai afirmar que a deficiência da instituição
escolarizada está imersa na incapacidade de ajustar-se a novas formas de
mentalidade, ou seja, de acompanhar as mudanças e das novas construções
socioculturais da sociedade atual, em suas palavras:

[...] Os problemas educacionais brasileiros, vistos de uma perspectiva
macrossociológica, apresentam-se, em grande parte, como produtos de
nossa incapacidade de ajustar-se as instituições educacionais às diferentes
funções psicoculturais e socioeconômicas que elas devem preencher e de
criar um sistema educacional suficientemente diferenciado e plástico para
corresponder, ordenadamente, à variedade, ao volume e ao rápido
incremento das necessidades escolares do país como um todo.
(FERNANDES, 1966b, p. 416).

A falta de cidadania ou a distinção na aquisição de direitos entre os indivíduos,
mostra a deficiência e a falta de equiparação da esfera democrática, ao mesmo em
que, tem-se a escola com a função de suprir estas demandas, ela deve atender as
exigências imediatas da sociedade e não estar disposta a defender e viabilizar apenas
a determinados interesses de parcela da sociedade, como afirma Florestan
Fernandes (1966b, p. 418):

[...] as instituições escolares brasileiras estão organizadas para satisfazer as
funções estáticas universais da educação sistemática na civilização letrada
do Ocidente, mas sem entrosá-las às flutuações socioculturais da vida
humana na sociedade brasileira e em completo detrimento das
potencialidades dinâmicas da própria educação sistemática (FERNANDES,
1966b, p. 418).

Como possibilidade de constituição de uma escola democrática torna-se
necessário a efetivação dos Temas Tranversais – Orientação Sexual (BRASIL, 1998)
em sala de aula, bem como, da implantação das políticas do SEED, Coordenação
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de Desafios Educacionais Contemporâneos (PARANÁ, [s.d.]), de forma
sistemática. Para tanto, não basta trabalhar com estes temas de forma interdisciplinar,
subjetiva e aleatória, é preciso de ações mais concretas, no caso, implantar na
grade curricular uma matéria específica que dê conta de trabalhar diretamente
com questões relacionadas à consolidação da cidadania, ou seja, que envolvam
problemáticas relacionadas ao preconceito e a discriminação, aos estereótipos, a
violência por raça, gênero e de todos os grupos ou pessoas que tenham seus
direitos rechaçados. A criação de uma matéria curricular específica teria que ter
por finalidade, a de fomentar processos de construções mentais transformadores,
de modo que possam dizimar as intolerâncias existentes na sociedade.

Embora seja um caminho difícil de trilhar – a inclusão de uma disciplina
específica – tendo em vista que, no caso do ensino médio, já se vive uma situação
complicada, à medida que as grades curriculares já tiveram que ser alteradas por
conta da inclusão de sociologia e filosofia e mais recentemente com a inclusão do
ensino de música (através da Lei Federal 11.769/2008 – BRASIL, 2008), esta é
uma proposta que merece ser amadurecida e defendida.

Na verdade, as questões que devem nortear tal luta são: Que ensino médio
queremos? Que alunos estamos formando? Para qual realidade estamos formando?
Que valores queremos difundir através da educação: solidariedade, tolerância,
compreensão, entre outros semelhantes; ou individualismo, egoísmo, intolerância,
competição?
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A UTILIZAÇÃO DE TEORIAS
E MÉTODOS DA SOCIOLOGIA

DO CURRÍCULO EM PESQUISAS
SOBRE ENSINO DE SOCIOLOGIA

Alexandre Jeronimo Correia Lima1

Introdução

O problema de se entender os mecanismos do processo de transmissão e
aquisição de conhecimento não é apenas um tema dos tratados científicos, trata-se
de uma questão político-social, que se fosse esclarecida poderia contribuir para
um melhoramento, ou pelo menos, um refinamento das políticas públicas do
sistema educacional. Isto tanto no sentido de reduzir as grandes desigualdades na
distribuição de conhecimento do universo escolar, como também no âmbito de
auxiliar os agentes do campo escolar a planejarem melhor suas ações no que se
refere às relações ensino-aprendizagem.

Este trabalho tem como objetivo discutir as possibilidades e os meios de se
utilizar teorias e métodos de pesquisa e reflexão da Sociologia do Currículo em
pesquisas sobre o Ensino de Sociologia, especialmente no momento
recontextualizador pedagógico2 (BERNSTEIN, 1996) das salas de aula. Neste estágio
do discurso, o conhecimento sociológico é vocalizado por diferentes sujeitos e
constitui código próprio. A este processo discursivo adota-se o nome de comunicação
pedagógica. A especial passagem do discurso pela realização da disciplina escolar de
Sociologia é o foco de atenção do trabalho. O alvo deste projeto, ainda em
construção3, é a formação do processo dinâmico de estruturação do discurso
sociológico – produzido através da realização da disciplina de Sociologia no ensino
básico. Isto é, procura-se saber um pouco mais sobre a realidade do ensino de
Sociologia no universo escolar, pensando em quais são as fronteiras que estão se

1 Mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Contato:
ajcl33@gmail.com.
2 Refere-se à mudança de contexto das práticas pedagógicas, característica do processo discursivo
pelo qual todo conhecimento, científico, ou não está sujeito, quando em comunicação social.
Por exemplo: contexto de produção de conhecimento (Universidade, Centro de Pesquisa),
contexto de organização de currículo (Ministérios e secretarias), contexto de execução de
práticas pedagógicas (escola e família).
3 O presente artigo é um relato parcial de uma pesquisa de mestrado em andamento com o
título: Teorias e métodos na pesquisa sobre ensino de sociologia: modelos da sociologia do currículo
(2010-2012)
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formando em relação aos demais discursos científicos, “recontextualizados e re-
codificados” (BERNSTEIN, 1996) em disciplinas escolares.

Em 2009, foi realizado um exercício de análise (CORREIA-LIMA, 2009)
de uma proposta curricular para o ensino de Sociologia do Estado do Paraná4. O
cerne da análise consistiu em utilizar a Sociologia do Conhecimento de Bernstein
e de Mannheim como instrumentos úteis para perceber a “cartografia” das posições
de poder e dos mecanismos e processos de controle das relações sociais discursivas.
O sentido daquele trabalho era localizar, no documento, as relações de poder e
controle que determinavam a posição e a realização do discurso sociológico tal
como o texto do documento sugeria. Apresenta-se aqui parte desta análise, no
sentido de verificar a possibilidade de aproveitamento – para pesquisas não
necessariamente textuais – de alguns fundamentos teórico-metodológicos
pertinentes à análise do currículo. Tais fundamentos, além de proporcionarem
uma visão diferenciada do discurso em textos curriculares, podem auxiliar em
análises de caráter mais profundo das relações pedagógicas discursivas, tanto no
campo escolar quanto no campo científico. Portanto, em um segundo momento
deste artigo, apresentam-se exercícios de reflexão a respeito de como este referencial
teórico-metodológico pode ser operacionalizado para pensar em momentos
estruturantes do discurso sociológico presentes nas práticas pedagógicas (cotidiano
das escolas).

Através de uma incursão orientada a perceber relações de poder e controle
no currículo e na prática pedagógica, combinada com uma criteriosa análise
histórica e estrutural, baseada nas construções teóricas de Norbert Elias (1998) e
Pierre Bourdieu (2002, 2007), visualizava-se a possibilidade de identificar traços
relevantes sobre as relações discursivas.

Estrutura Teórica da Pesquisa

Precedendo qualquer discussão mais densa sobre o assunto, dois termos
devem ser esclarecidos a fim de facilitar a localização do ponto de partida deste
texto. Um que diz respeito à Escola e outro que diz respeito ao Conhecimento:

1º – Mesmo propondo que métodos de pesquisa fundamentados em teorias
da Sociologia do Currículo possam auxiliar na percepção e apreensão de dados

4 A proposta curricular paranaense de 1994 não chegou a ser implantada, pois, quando houve
a transição do governo de Requião (1991-1994) para o de Jaime Lerner (1995-2003), no
Paraná, e Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), no Brasil, o Ministério da Educação
adotou orientações diferentes para as políticas educacionais (SILVA, 2006). A partir da Lei n.º
9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), o antigo 2º grau, ou ensino secundário, foi substituído pelo Ensino Médio
que compreendem os últimos três anos da formação básica.
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do cotidiano da prática pedagógica escolar, o campo de estudo fim é a Escola e
os agentes protagonistas envolvidos são os atores deste campo – alunos, professores
e funcionários, compreendidos como toda a equipe pedagógica. E não se deve
pensar a Escola apenas como o lócus de aplicação do currículo, o espaço neutro
de transmissão de conhecimento oficial, ou mesmo, a instituição “reprodutivista”
conservadora. A escola é um microcosmo5 de relações e discursos, onde o particular
e o universal cotidianamente se chocam em um jogo de construção e desconstrução;
de produção, transmissão e de resposta (MAFRA, 2003; FORQUIN, 2000).

2º – Pensar na Sociologia do Currículo pressupõe uma discussão anterior,
que é a da Sociologia do Conhecimento. Isto porque a Sociologia do Conhecimento
entende o documento (dado) não como a expressão de ideias individuais, mas
sim como a materialização das relações sociais. Um olhar sociológico sobre o
conhecimento no documento procuraria desvelar o universo de relações sociais
presente na produção de discursos e conhecimentos. Através desta perspectiva,
acredita-se ser possível a utilização de técnicas de análise de currículo para análises
de práticas sociais, já que tanto os conhecimentos cunhados no papel oficial do
currículo como os vocalizados pelo professor fazem parte de processos discursivos
em relações sociais, sendo assim objetos de interesse da Sociologia.

Considerações Importantes a Respeito da Escola

O fato de existir uma Sociologia dos Estabelecimentos Escolares e toda
uma Ciência da Educação que trabalha com a escola como objeto central de
reflexão, já previne qualquer tentativa de redução do tema a mero reflexo, ou
reprodução de conflitos políticos, econômicos, históricos, culturais etc. Atualmente,
entende-se a escola como um verdadeiro microcosmo que interage com o todo,
sendo possuidora de particularidades que demandam uma incursão profunda no
que já fora teorizado sobre o assunto. Como referência para iniciar a discussão
sobre o assunto, um bom caminho seria procurar fontes em Leila de Alvarenga
Mafra (2003). Lá, a respeito das discussões mais recentes, Mafra (2003, p. 124-
125) diz:

Ao longo das duas últimas décadas, cresceu a necessidade de superar os
impasses teóricos e metodológicos dos estudos que focalizam as instituições
escolares, [...] Aprofunda-se nessa década [1990] o entendimento de que as
instituições escolares não podem ser analisadas fora do tempo e do lugar
onde atuam, pois expressam um lento processo de construção social e

5 Utiliza-se a ideia de cosmos e não espaço no sentido de enfatizar a ideia de movimento e
interação na Escola em contraste com a noção espacial de vazio, oco.
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cultural, no qual influem tanto as necessidades e interesses da sociedade,
quanto ações, significados, desejos, experiências coletivas e individuais
daqueles que passam pelas escolas. Se as instituições escolares cumprem,
por um lado, funções sociais determinadas, elas igualmente se modificam
independentemente dessas determinações, pois são moldadas e construídas
pela história sociocultural e profissional de seus personagens, de suas
vivências, de suas realizações, de seus sonhos e de suas possibilidades.

De toda forma, o ponto aqui é que para pensar na formação e
transformação de discursos sociais, a Escola deve ser encarada como uma “agência
recontextualizadora” (BERNSTEIN, 1996) – recontextualizadora de discursos,
de códigos e de conhecimentos em processo de realização. A escola é uma agência
de controle simbólico6, e, pensando em seu papel histórico nos últimos três séculos,
seria um engano ignorar seu o poder de orientar práticas sociais para manutenção
e/ou para a transformação da realidade.

De uma perspectiva histórica, André Chervel (1990) diz que o estudo da
escola se vê confrontado em parte com o estudo das disciplinas. O autor afirma
que em determinadas épocas da história a sociedade e suas instituições, Família,
Religião, Estado, “experimentaram, [...] a necessidade de delegar certas tarefas
educacionais a uma instituição especializada” (CHERVEL, 1990, p. 187). A escola
moderna deve sua origem ao objetivo de constituir identidades nacionais. Se
invertidos os fatores tem-se que: a constituição das identidades nacionais deve sua
origem à escola moderna.

Na formação moderna das nações, o papel da escola é semelhante ao da
burocracia estatal civil e militar (ANDERSON, 2008), mas pode-se pensá-lo em
maior escala, preparando uma parcela maior da população para a vida nacional e
para a vida no capitalismo. E tal como a burocracia estatal, o advento da escola
moderna, apesar das singularidades, pode ser pensado como um fenômeno mais
ou menos hegemônico e universal nas sociedades capitalistas modernas. Este
fenômeno reúne pelo menos duas características gerais: na dimensão política, possui
íntima relação com o processo de nacionalização dos países e na dimensão
econômica está relacionada ao desenvolvimento dos meios de produção do regime

6 Para Bernstein, todo conhecimento é construído em processos discursivos nos quais
determinadas agências e agentes são responsáveis por significativas transformações em sua
forma e seu conteúdo. As agências recontextualizadoras de controle simbólico podem ser
reguladoras; reparadoras; difusoras; formadoras; executoras (BERNSTEIN, 1984, p. 30).
Formalmente a escola se encaixaria no papel de agência difusora, contudo, sua prática complexa
torna tal classificação, ainda que verdadeira – incompleta. Sendo assim, é possível pensar na
característica difusora da escola como central, mas não única.
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capitalista. François Dubet (2003) trata deste assunto para o caso francês e, se
forem feitas as devidas contextualizações, muito pode ser aproveitado para os
demais casos.

A escola republicana era impelida pelo projeto de instalar uma cidadania
nova e pela legitimidade das instituições republicanas. Ela devia instaurar
uma consciência racional e um sentimento nacional, uma laicidade capaz de
fazer a França entrar na modernidade. (DUBET, 2003, p. 31).

Benedict Anderson (2008), em Comunidades Imaginadas, faz longa descrição
do caso indonésio, demonstrando como as populações saiam de suas localidades
para cumprir a jornada escolar. Partiam dos pequenos centros indo em direção
aos grandes, despertando, durante a trajetória escolar, o sentimento de camaradagem
horizontal para com seus colegas, outrora pertencentes às várias culturas distantes
das suas, depois apenas indonésios como eles. Neste ponto, Anderson demonstra
a escola como longo ritual de passagem, no qual homens tribais renascem homens
nacionais.

A escola é uma instituição histórica em construção que tem um papel central
no funcionamento da sociedade moderna. A Sociologia, autoconsciência da própria
sociedade moderna e ciência da crise desta sociedade, como disciplina escolar se
submete a determinadas características provenientes do universo escolar, mas
também pode ser responsável pela transformação deste mesmo universo.

Considerações Importantes a Respeito da Sociologia do Conhecimento

Entende-se por Sociologia do Conhecimento o estudo das relações sociais
da produção do conhecimento. Cabe, entretanto, lembrar que as relações sociais
não apenas influenciam a produção do conhecimento, mas o conhecimento é
uma relação social. Segundo Karl Mannheim (1893-1947), grande teórico da
Sociologia do Conhecimento e da Educação, em Ideologia e Utopia, “conhecer é
fundamentalmente um conhecer coletivo” (1968, p. 58), portanto, trata-se de uma
Sociologia preocupada com os processos de cognição não somente do indivíduo,
mas também da sociedade. Caracteriza-se não por investigar como o pensamento
se realiza nos tratados de lógica, “mas como ele realmente funciona na vida pública
e na política como instrumento de ação coletiva” (MANNHEIM, 1968, p.29). De
um modo geral, ela diz que não há como entender, nem como aceitar qualquer
pensamento sem que se entenda a origem histórico-social dos indivíduos que, em
grupo, defendem suas formas de pensar. Norbert Elias (2008, p. 516) sintetiza o
que é a Sociologia do conhecimento:
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Em sua forma tradicional, as suposições teóricas comuns das teorias
sociológicas do conhecimento são bastante simples. Elas podem ser condensadas
na afirmação de que a estrutura da “consciência”, das idéias, do conhecimento, do
pensamento, da percepção ou de qualquer que seja o ângulo que possamos escolher
é, primordialmente determinada pela estrutura dos grupos humanos pelos quais
são produzidas, não pelos “objetos” da consciência ou pela própria consciência,
chamemos a isso “lógica”, “razão” ou o que quer que seja.

A manifestação individual é realizada com os instrumentos intelectuais
recebidos socialmente. O indivíduo é inconscientemente coagido a realizar
determinados tipos de ação de acordo com o que existe em seu meio.

Somente num sentido muito limitado o indivíduo cria por si mesmo um
modo de falar e de pensar que lhe atribuímos. Ele fala a linguagem de seu
grupo; pensa do modo que seu grupo pensa. Encontra à sua disposição
somente certas palavras e seus significados. (MANNHEIM, 1968, p. 30-
31).

Eu diria que enquanto se pensa em termos de consciência, falsa consciência,
inconsciência etc, não se consegue captar os principais efeitos ideológicos,
que na maioria das vezes são transmitidos pelo corpo. O principal mecanismo
de dominação opera através da manipulação inconsciente do corpo. [...]
que funciona de maneira muito mais sutil – através da linguagem, através
do corpo, através de atitudes para com coisas que estão abaixo do nível de
consciência. (BOURDIEU; EAGLETON, 1996, p. 269-270).

Diante do atual momento da história da Sociologia, não apenas como
disciplina escolar, mas também como área do conhecimento, a discussão sobre o
currículo desperta imediato interesse quando abordada pela Sociologia do
conhecimento porque remete ao próprio exercício de autocrítica da Sociologia.
Tal esforço revela que os meios de se entender como os grupos de interesse
influenciam e determinam a composição curricular da disciplina de Sociologia
são semelhantes aos meios de se entender a existência e legitimidade da própria
Sociologia na sociedade. Isso porque os empreendimentos dos grupos de interesse
nas disputas na área do currículo são lutas pela manutenção de saberes, pela
consolidação de teorias, pela confirmação de métodos, que validam ou nulificam
suas formas de viver e pensar. A Sociologia como área de conhecimento, como
ciência e como disciplina, não escapa desta mesma lógica.

Ampliando a visão no tempo e no espaço social, a possibilidade de enxergar
alguns pontos de congruência entre a Sociologia Clássica, a Moderna e Pós Moderna
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torna-se plausível, ainda que seja missão árdua. Pistas para tal feito foram ensaiadas
por autores da Sociologia do Conhecimento e por autores empenhados em fazer
análises sociológicas das teorias e dos paradigmas sociais. Muito embora seja
necessário ponderar a respeito da autonomia relativa (BOURDIEU) da produção
intelectual, tal como alerta Liedke (2007, p. 266):

A inserção de uma obra em seu tempo e lugar não significa, porém,
necessariamente, desconsiderar a dimensão referente à relativa autonomia
do trabalho intelectual (Löwy, 1987). Ao contrário, faz- se necessário
contemplar a relação dialética entre interpretação e realidade, entre sujeito e
objeto do conhecimento.

Mannheim (1968) explica que a orientação de uma construção de
conhecimento pode ser voltada para a conservação e legitimação de uma dada
realidade, ou pode ser no sentido de alterar a ordem, destruir e transformar. O
intelectual pode estar vinculado ao pensamento hegemônico, ou pode ser expressão
de uma contra-hegemonia (GRAMSCI, 1985). O fato é que a clara consciência da
posição que assumirá a contribuição do produto de seu trabalho intelectual foge
ao seu controle.

Para este autor, existe uma conexão entre os “grupos de interesse na
sociedade e as ideias e modos de pensamento que eles defendem” (MANNHEIM,
1968). Isso acontece, não apenas pela vontade consciente dos indivíduos de fazer
prevalecer sua forma de entender o mundo em relação aos demais, mas,
principalmente, porque o próprio pensamento humano só se desenvolve dentro
de um dado limite de instrumentos adquiridos socialmente. Mannheim considera
a capacidade do indivíduo de fazer escolhas e pensar “livremente” apenas dentro
de um limite dado em sociedade. Percebe-se que a fonte da Sociologia do
conhecimento é a noção de que o indivíduo “fala a linguagem de seu grupo;
pensa do modo que seu grupo pensa. Encontra à sua disposição somente certas
palavras e seus significados.” (MANNHEIM, 1968, p. 30-31). Portanto, sua
liberdade de movimentação intelectual se resume ao grau de abrangência conceitual
da linguagem que adquiriu em sociedade.

Enfim, somente depois de tratadas algumas ponderações centrais sobre a
Escola e sobre o Conhecimento, com o devido cuidado, é possível trabalhar com
as abordagens alternativas pretendidas.
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A Sociologia de Bernstein7 da Análise Curricular para as Práticas Escolares:
teoria e método

Acredita-se que os efeitos discursivos da prática do ensino da Sociologia
nas escolas é produto, ao mesmo tempo, do que há formalmente escrito em
currículos, propostas, planos de aula e livros didáticos, quanto o é de práticas
pedagógicas cotidianas em salas de aula. O processo discursivo da Sociologia que
reverbera na dinâmica do universo social é produto de documentos curriculares
em constante relação com as práticas escolares em uma diacronia de produção,
transmissão e resposta.

Segundo Basil Bernstein (1996), o processo pelo qual os conhecimentos em
forma de discursos, materializados em textos, em falas, em imagens, em música,
em cinema etc., viajam do campo intelectual até os campos de reprodução dentro
do sistema educacional e depois escolar, é composto por uma cadeia de contextos
e ‘re-contextos’. E, ao longo de uma jornada de reinterpretações e até recodificação,
o discurso (texto) “sofre uma transformação ou reposicionamento adicional na
medida em que se torna ativo no processo pedagógico” (BERNSTEIN, 1996, p.
92). Porém, isso não caracteriza uma deformação do “verdadeiro” conhecimento,
produzido nas agências contextualizadoras (centros de pesquisa e universidades),
representa a própria síntese do conhecimento coletivo. O caminho que percorre é
dinâmico, mutável e carregado de múltiplas pressões oriundas de diversos campos.

Bernstein (1996) afirma que ao entender melhor o processo pelo qual os
discursos passam do campo intelectual de produção e se materializam nas práticas

7 A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. Petrópolis, RJ: Vozes,
1996. Bernstein é um sociólogo que foi associado ao movimento inglês do final dos anos
1960 chamado “Nova Sociologia da Educação”, encabeçado por Michael Young que, sob
influência “do neomarxismo, da fenomenologia, do interacionismo simbólico e da
etnometodologia” (MOREIRA, 1990, p.74) foi pioneira nos estudos sociológicos dos
currículos: “foi significativa a influência da NSE em autores como Michael Apple e Henry
Giroux, que hoje começam a ser familiares aos estudiosos brasileiros de Sociologia e de
currículo.” (MOREIRA, 1990, p.73) A principal característica da NSE era não dissociar a
análise da distribuição de conhecimento social com as formas e os conteúdos dos currículos.
Para tal feito, houve a necessidade de aproximação entre a Sociologia da Educação e a Sociologia
do Conhecimento. Bernstein destaca-se neste sentido por ter realizado pesquisas ao longo de
30 anos no conjunto Class Codes and Control I-V, elaborando um método completo de
apreensão da realidade escolar. “Bernstein nunca procurou criar um conjunto de seguidores,
escolhendo tornar-se um analista do poder e não um prescritor de política. As suas ideias
permitiram avaliar a mudança que teve lugar nos sistemas educativos ingleses e oferecem a
mais desenvolvida gramática de entender a forma e o carácter da política educativa actual.”
(MORAIS; NEVES, 2001, p. 2)
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pedagógicas, sejam da escola, da família, ou do trabalho, compreende-se melhor
como e em que está baseada a distribuição de poderes e direitos em sociedade.
Isto é, “a fim de compreender através de quais formas as teorias se tornam
dominantes compreender as modalidades de código que são dominantes.”
(BERNSTEIN, 1996, p. 72).

 No processo de produção, transmissão e resposta da mensagem contida
em qualquer conhecimento oficial seja de currículo disciplinar, ou não, encontram-
se, ao menos, três tipos de sujeitos do discurso passíveis de análise: a agência
(campo de produção, regulação e distribuição de discursos), os agentes do controle
simbólico (produtores e reguladores dos discursos) e o público adquirente (sujeitos
que receberão e responderão às mensagens dos discursos) (BERNSTEIN, 1996).

Utilizando estes conceitos classificatórios para pensar nos processos
discursivos de orientações curriculares de quaisquer naturezas, tem se que: as agências
de controle do campo simbólico – pelas quais o discurso transcorre – são divididas
em diversas funções, de acordo com cada momento contextualizador. Estas seriam,
de acordo com o autor, classificadas como agências “Reguladoras, reparadoras,
difusoras, formadoras/modeladoras e executoras” (BERNSTEIN, 1984, p. 30). No caminho
mais direto do discurso às salas de aula: os centros de produção de conhecimento
(Universidades e centros de pesquisa) são agências formadoras; os órgãos públicos
do governo e conselhos de educação da sociedade (MEC; CNE; Secretarias de
Educação, Núcleos Regionais, no caso do Estado do Paraná, etc) são agências
executoras; as escolas são agências reprodutoras.

Dentro do campo de controle simbólico existem outros diversos canais de
transmissão dos discursos pedagógicos, nos quais se encontram as agências difusoras
(Cinema, Televisão, teatro, jornais, música etc...), as agências reguladoras (Religião e
sistema legal/penal) e as agências reparadoras (Clínicas de reabilitação, clínicas
psiquiátricas, serviços médicos, grupos de autoajuda etc...).

É importante ressaltar que o discurso é recontextualizado em cada uma
destas agências, sofrendo alterações em seus princípios de controle e na distribuição
de poder entre os diferentes agentes que o vocalizam. Isto provoca a transformação
no discurso de acordo com o momento contextualizador. No caso que se propõe
refletir, uma das questões chaves é saber como estas transformações nos domínios
da escola reconfiguram a mensagem e a voz do discurso sociológico.

Os agentes que compõem as agências de controle simbólico modeladoras,
executoras e reprodutoras, são respectivamente – os autores (no caso da Sociologia,
cientistas sociais de carreira, acadêmicos, aqueles que são convidados para redigir
as propostas, aqueles que escrevem os livros didáticos, ou mesmo aqueles que
pela notoriedade de suas publicações inspiram as propostas); os funcionários das
Secretarias de Educação; e os professores. Estes, (os professores), antes de
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assumirem os papeis de agentes reprodutores, constituem o público adquirente
do texto curricular8.

Isto acontece porque no processo discursivo os sujeitos se alteram. Quando
o professor passa a ser o agente do controle simbólico, os alunos tornam-se parte
mais ativa no processo. No primeiro momento da formação do discurso, isto é,
o currículo, os alunos são referidos, citados, pensados, mas não participam
diretamente do processo, pois o público adquirente do currículo são os professores.
No segundo momento, o da prática pedagógica em sala de aula, eles passam a
interferir francamente no discurso. De fato, em um momento crucial da transmissão
da mensagem, o aluno, em sala de aula, deixa de ser alvo do currículo e passa a ser
produtor de conhecimento. O aluno, em relação pedagógica com o professor e
com a Escola, é sujeito de novas práticas sociais que são forjadas in loco.

Na sequência, a figura elaborada procura sintetizar a ideia da cadeia de
agências e agentes presentes na transmissão e resposta de um discurso pedagógico
que se supõe recodificado em disciplina escolar.

Fonte: Adaptado de Bernstein, 1996.

8 Seria conveniente ressaltar o caso do Estado do Paraná no qual os professores da rede
pública foram convidados para participar da confecção do livro didático e também participaram
da produção da proposta curricular vigente (PARANÁ, 2008).

Figura 1 – Cadeia de agências e agentes de recontextualização da produção de
conhecimento em forma de discurso
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Toda esta lógica de funcionamento é prevista nos conceitos chaves de
“código” e “discurso pedagógico” do referido autor. Estes conceitos são
instrumentos indispensáveis para o método que se propõe.

O código se caracteriza por ser um dispositivo de transmissão, aquisição e
resposta de mensagens que viabiliza a execução de um discurso pedagógico
qualquer. Ou seja, diante da perspectiva aqui empregada, Bernstein entende que o
conhecimento é produzido e transmitido durante as relações sociais através de
discursos pedagógicos, orientados e conduzidos por um código. E na perspectiva
dele, um discurso pedagógico pode ser analisado através da ideia de como está
distribuído o poder e como se dá o controle da relação.

Sua proposta é analisar as gramáticas específicas do processo de
incorporação de um código específico que estrutura o discurso pedagógico de
acordo com a classe social e com os campos da prática. “No processo de aquisição
de códigos específicos, adquirem-se princípios de ordem, mas também, ao mesmo
tempo, princípios tácitos de desordenamento dessa ordem.” (BERNSTEIN, 1996,
p. 14).

Trabalhar esta perspectiva no universo escolar é, portanto, tratar do discurso
produzido a partir da disciplina de Sociologia como um discurso pedagógico,
criado e também criador de um código específico, em relação umbilical com o
código escolar, que pode ser pensado de acordo com suas regras de localização e
de realização.

De acordo com a teoria de Bernstein, um código específico pode ser
visualizado em relação ao todo social como uma estrutura mais ou menos aberta
à transformação e mais ou menos autônoma em relação aos campos político e
econômico. A percepção da localização e da realização de um discurso pedagógico
conduz à possibilidade de relacioná-lo com as estruturas mais rígidas dos processos
sociais. A partir disto é possível pensar a formação do discurso sociológico da
disciplina de Sociologia sob a influência dos dispositivos pedagógicos já existentes
que surgem (das, produzem e reproduzem) as relações de classe.

Para Bernstein, através dos mecanismos de controle das práticas pedagógicas
e da localização dos sujeitos que as realizam é que se estabelece a diferenciação
entre os códigos em caráter específico e a ideologia responsável pela manutenção
do poder a quem já o detém em caráter universal.

Mas especificamente, os códigos regulados de acordo com a classe social
posicionam os sujeitos relativamente às formas dominantes e dominadas
de comunicação e às relações entre elas. A ideologia é constituída nesse (e
através desse) processo de posicionamento. Dessa perspectiva, a ideologia
é inerente às formas de relação, regulando-as. A ideologia não é tanto um
conteúdo quanto uma forma de relação para a realização dos conteúdos.
(BERNSTEIN, 1996, p. 28).
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Seus exemplos clássicos de práticas pedagógicas são as relações entre pais e
filhos, médicos e pacientes, professores e alunos etc. Na verdade, a comunicação
entre os homens em sociedade se faz através de discursos pedagógicos. A ideia
central é a de que no discurso pedagógico existe um esqueleto, o dispositivo
pedagógico, que, por sua vez, é caracterizado pelo código que lhe estrutura, tal
como o DNA, e lhe faz fluir. E assim, formalmente, tem-se que “um código é
um princípio regulativo, tacitamente adquirido, que seleciona e integra significados,
realizações e contextos” (BERNSTEIN, 1996, p. 29).

Na tentativa de traduzir este conceito em uma linguagem mais simples,
pode-se pensar da seguinte maneira: um código é um conjunto de normas
(princípio regulativo) adquirido socialmente, de forma implícita e coercitiva, tal
como um fato social (tacitamente adquirido). Ele é responsável pela escolha dos
significados relevantes (seleciona significados); pela forma como esses significados
são utilizados (seleciona realizações); e pela localização no espaço/tempo (seleciona
contextos) em que são selecionados e utilizados, tudo de forma integrada (integra).

Através do processo cíclico de transmissão, aquisição e resposta de
mensagens o código é socializado. Por sua vez, o “código regula ‘o que’ e o
‘como’ dos significados: quais significados podem ser legitimamente postos juntos
e como esses significados podem ser legitimamente realizados” (BERNSTEIN,
1996, p. 54) Para totalizar a ideia, acrescenta-se ‘quando’ e ‘onde’ em relação ao
seu poder de selecionar e integrar contextos. Resumindo, os códigos selecionam
de forma integrada o que, como, quando e onde se realiza a ação e a comunicação.

O grande objetivo das pesquisas de Bernstein foi buscar meios de decifrar
esses códigos, através da revelação das pressões externas e internas que moldam e
são moldadas por este conceito totalizante. Portanto, o fundamental seria
compreender como as práticas pedagógicas se realizam e também entender como
podem ser modificadas (BERNSTEIN, 1996, p. 66).

Em relação às características externas e internas do código, Bernstein elaborou
categorias precisas que tendem a dar conta do entendimento do código e dos
discursos pedagógicos em relação ao poder e ao controle da comunicação social.
Sendo que o poder é apontado pela divisão social do trabalho e o controle se
manifesta nas relações sociais, de tal forma que o exercício do controle é a
manifestação do poder.

No sentido de reproduzir de forma mais direta a ideia, pode-se pensar em
dois grandes aspectos da comunicação: a voz (que caracteriza quem detém o
poder) e a mensagem (na qual se expressam os mecanismos de controle). A partir
da delimitação, ou localização da voz, e, portanto, do poder conferido à voz, e da
revelação dos mecanismos controle da mensagem, entende-se todo o aparato
teórico de Bernstein. A comentadora Lucíola Licino Santos faz uma espécie de
síntese, traduzindo o autor de forma mais didática:
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Para responder a esta questão, o autor se volta para a análise do poder e do
controle social. Do ponto de vista teórico e do ponto de vista analítico, o
autor afirma que poder e controle são considerados elementos distintos,
apesar de estarem mutuamente inter-relacionados nos estudos empíricos.
Por meio das relações de poder, de acordo com sua perspectiva,
estabelecem-se, legitimam-se e reproduzem-se fronteiras entre diferentes
categorias de grupos, como, por exemplo, classe e gênero, assim como
entre diferentes categorias de discursos e de agentes. O poder está, portanto,
relacionado ao espaço, delimitando fronteiras e colocando pessoas, discursos
e objetos em diferentes posições. Por sua vez, o controle estabelece formas
de comunicação apropriadas para as diferentes categorias, ou seja, o controle
estabelece a comunicação legítima para cada grupo, de acordo com as
fronteiras estabelecidas pelas relações de poder, buscando socializar as
pessoas no interior destas relações. Neste sentido, “o poder constrói relações
entre e o controle de relações dentro de dadas formas de interação”.
(BERNSTEIN apud SANTOS, 1990, p. 27).

A partir daí, Bernstein propõe a seguinte questão: como perceber o poder
e o controle em uma comunicação? O caminho trilhado pelo autor foi pensar nas
relações ‘entre’ e nas relações ‘dentro’ do discurso. O que ele faz é se aprofundar
na análise dos aspectos desses dois momentos do discurso. Bernstein estabelece a
ideia de regras de reconhecimento e princípio de classificação para discutir as
relações ‘entre’; e regras de realização e enquadramento para discutir as relações
‘dentro’.

As regras de reconhecimento criam os meios que possibilitam efetuar
distinções entre os contextos e, assim, reconhecer a peculiaridade daquele
contexto. As regras de realização regulam a criação e produção de relações
especializadas internas àquele contexto. Ao nível do sujeito, diferenças no
código implicam diferenças nas regras de reconhecimento e nas regras de
realização. (BERNSTEIN, 1996, p. 30).

O princípio da classificação, como fundamento básico das regras de
reconhecimento, está relacionado com o posicionamento do sujeito, ou do discurso
em um determinado lugar, por isso a noção de reconhecimento. Trata-se do
reconhecimento do posicionamento. Através deste reconhecimento se faz “a
possibilidade de voz e de silêncio” (SANTOS, 1990, p. 29). O princípio
classificatório localiza os sujeitos do discurso, determinando quem possui a voz.
Mas, além disso, também estabelece o grau de isolamento desta voz, determinando
assim, a especificidade conferida a determinados discursos. Áreas do conhecimento,
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tanto humanas, quanto exatas, dependem de certa classificação. “Por exemplo, o
que é Sociologia depende do que é História, Economia, Geografia, Psicologia.”
(BERNSTEIN, 1996, p. 55).

De acordo com a configuração social estabelecida, por exemplo, aquela
característica do pensamento bourdiesiano, qual seja, agentes em conflito dentro
de campos em busca de capitais (BOURDIEU, 2007 p. 82-83/108-109), a
Sociologia deve possuir forte classificação em relação às demais disciplinas para
garantir espaço para seu discurso. O que Bernstein faz aqui é aprimorar e permitir
uma espécie de qualificação mais exata da ideia de Karl Mannheim, em Ideologia
e Utopia, 1968, na qual para a sustentação de determinadas formas de pensar,
grupos de interesse devem argumentar em favor de sua especialidade
(MANNHEIM, 1968, p. 30-31)

Se a classificação estabelece as vozes, e, desta forma, está relacionada com a
distribuição de poder em sociedade, o enquadramento é responsável pela mensagem,
especificamente, pela forma como a mensagem pode e deve ser passada entre os
agentes estabelecidos, de acordo com as regras de localização (classificação).
Bernstein explora a ideia de graus de controle da mensagem do transmissor e do
adquirente como forma de analisar esse aspecto do discurso.

Enquadramento diz respeito à realização do discurso, uma vez que se
relaciona com a forma pela qual os significados são encadeados e se tornam
públicos. Nesse sentido, enquadramento se refere à natureza do controle
sobre seleção e comunicação, à sequência, ao ritmo esperado para a aquisição
e a base social na qual a transmissão ocorre. (SANTOS, 2003, p. 29).

Quando o enquadramento é forte, o transmissor tem um controle explícito
sobre a seleção, sequência e ritmos da prática pedagógica. No caso de o
enquadramento ser fraco, o aprendiz tem um controle mais aparente no
processo de comunicação. Quando o enquadramento é forte, os alunos
são rotulados em termos de atenção, interesse, cuidado e esforço, enquanto
no caso de um fraco enquadramento, os aprendizes são vistos a partir de
seu interesse em ser criativos, interativos e autônomos. (BERNSTEIN apud
SANTOS, 1990, p. 30).

Através das ideias de: forte ou fraca classificação e forte ou fraco
enquadramento de uma prática pedagógica – são estabelecidos dois modelos de
currículo e dois modelos de pedagogia: Currículo integrado, currículo de
coleção, pedagogia invisível, pedagogia visível.

Estas categorias foram elaboradas para facilitar pesquisas da área do currículo
e da pedagogia. Quando Bernstein as elaborou derivadas dos graus de classificação
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e enquadramento, não as limitou aos estudos da Educação. Possivelmente, estes
termos podem se encaixar em textos de diversas naturezas, mas que tratem de
encaminhamentos curriculares, ou seja, que tratem de orientações, normas,
programas e planos para o que fazer e quais caminhos tomar. Os modelos de
pedagogias e currículos propostos pelo autor que serviram de critérios para a
leitura do documento encontram-se descritos a seguir.

Figura 2 - Graus de Classificação e Enquadramento (Quadro adaptado dos
conceitos de BERNSTEIN, 1996)

Resumindo, pode-se entender a teoria de Bernstein em um modelo de
análise da dinâmica de transmissão e resposta de discursos estruturados por
dispositivos pedagógicos codificados, na qual a divisão de classes determina a
distribuição de poder que, por sua vez, estabelece as regras de controle. Do
ponto de vista analítico, poder e controle podem ser separados de tal forma que:
o primeiro corresponda às relações sociais entre, e logo a própria localização, ou
reconhecimento entre as categorias (medidas pelo princípio de classificação); e
o segundo corresponda às relações dentro, portanto às realizações das categorias
(medidas pelo princípio de enquadramento). No processo de transmissão,
aquisição e transformação, contextos comunicativos específicos são dotados de
classificações e enquadramentos específicos que caracterizam as relações sociais
do campo simbólico. Estas têm seus princípios essenciais fundados na produção
material, contudo encontra-se na produção simbólica, a materialização das relações
de classe.

 Conceitos para 
analisar 
relações entre 
categorias

Forte grau Fraco grau Em relação ao contexto

Classificação

Forte isolamento entre as categorias.
Discurso como singular, criado no
campo da produção do conhecimento.
Ex. física e química. Currículo coleção 
partindo de operações simples para
conhecimentos mais abstratos.

Fraco isolamento entre as categorias.
Discurso como região, criado no campo da
prática. Ex. arquitetura e engenharia.
Currículo integrado com conhecimento
interdisciplinar.

Se relaciona com as regras
de reconhecimento.
Aponta o que e quem deve
discutir seguindo uma
hierarquia externamente
determinada.

Enquadramento

Transmissor com controle explícito
sobre a seleção, seqüência e ritmos da
prática pedagógica. Pedagogia visível
com regras dos discursos claras.
Preocupações com o estudante:
atenção, interesse, cuidado e esforço,

Adquirente com controle mais aparente no
processo de comunicação. Pedagogia 
invisível com regras dos discursos implícitas.
Preocupações com o estudante: interesse em
ser criativos, interativos e autônomos

Se relaciona com as regras
de realização. Aponta o que
e como deve ser discutido,
proporcionando meios para
a produção do texto
legítimo.

Fonte: Adaptado de BERNSTEIN, 1996.
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Exercício Realizado com a Proposta Curricular

No exercício anteriormente realizado (CORREIA-LIMA, 2009), os
referidos conceitos de Bernstein foram utilizados para a análise do documento
“Proposta Curricular de Sociologia para o Ensino de 2º grau de 1994”. Através
deste trabalho foi possível testar um método baseado na teoria deste autor para a
análise do discurso contido no texto do documento. Foram analisados, a respeito
da Sociologia como disciplina escolar, os graus de classificação e enquadramento
sugeridos no documento.

Através de todo o texto do documento, foi possível supor que havia intenção
de fortalecer a classificação da Sociologia não só pelo seu conteúdo específico,
mas também pela constante afirmação da necessidade da mesma como disciplina.
Em relação ao princípio de enquadramento, pôde-se notar na proposta uma
predominância da indicação para uma pedagogia invisível. Supõe-se que isso teria
a ver com as características dos discursos mais fortes da época que dialogavam
com a questão da transição democrática e pautavam sua retórica no sentido de
“devolver à população o poder de expressão”. Ainda assim, puderam-se notar
aspectos que apontavam para uma pedagogia visível, quando se esperava do aluno
de Sociologia algum desempenho em relação ao conteúdo sugerido. Ainda que
houvesse predominância de algumas características em relação a outras, todos os
tipos conceituais foram encontrados na proposta. Abaixo, encontram-se exemplos
do conceito e sua ocorrência no documento analisado.

Currículo Integrado:
A opção pela problematização do conteúdo constitui-se num recorte
metodológico da presente proposta, pois permite através da reflexão,
construir em conjunto – alunos/professor, os conteúdos e os conceitos
que os perpassam através de diversas atividades – dramatização,
jornal, maquetes, etc., e linguagens – música, poesia, filmes, etc. –
que possibilitem “visualizar” o conteúdo selecionado a ser estudado.
(PARANÁ, 1994, p. 22 – grifos nossos).

Currículo Coleção:
Na presente proposta, a preparação para o trabalho, enquanto meta, perpassa
a seleção e organização dos conteúdos, e vai além do adestramento das
técnicas produtivas. Pelo conhecimento sociológico deve-se propiciar ao
aluno o acesso aos fundamentos científicos da diversidade técnica utilizada
no processo de produção, que é historicamente produzida e constantemente
modificado. Nessa linha de raciocínio, a especificidade do conhecimento
sociológico deve promover uma outra concepção de democracia, de
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formação profissional e de cidadania. (PARANÁ, 1994, p.10-11 – grifos
nossos)

Pedagogia Invisível:
Assim, a relação Ciência/Programa/Sociedade se articula evidenciando que
esta proposta, ao refletir a dinâmica da sociedade onde se insere, não é
exterior a ela, mas acompanha seu movimento (GUELFI, 1994). Nesse
sentido, a diversidade das experiências existentes no interior da sala
de aula deve ser considerada enquanto matéria prima do seu próprio
“fazer-se”. (PARANÁ, 1994, p.15 – grifos nossos).

Pedagogia Visível:
Este conhecimento deve ser trabalhado pela escola – único espaço
possível do saber formal e sistematizado. Na medida em que esse
trabalho for sendo viabilizado, um outro conhecimento poderá ser
construído, permitindo ao aluno que: – extrapole sua experiência individual,
percebendo-se no coletivo – no todo social; – desvele as relações entre
diferentes culturas – perceba-se no interior da dinâmica capitalista – articule
fenômenos sociais aparentemente desarticulados – supere a visão de mundo
como um dado natural, harmonioso, homogêneo e fragmentado.
(PARANÁ, 1994, p. 10 – grifos nossos).

Com essa análise foi possível identificar algumas questões sobre a proposta.
Sendo que o que ficou mais evidente foi a intenção de conciliar os interesses em
solidificar a Sociologia como disciplina escolar, destacando o poder de abstração
de seus instrumentos, mas, ao mesmo tempo, propor uma pedagogia que
respeitasse os conhecimentos originais dos alunos em relação ao mundo, à realidade
e aos problemas sociais. “Viu-se que mesmo dentro de um discurso, se não
hegemônico, tendencioso de quebra da ideia de disciplina, havia a intenção de
solidificar a especialidade da Sociologia.” (CORREIA-LIMA, 2009, p. 87). A
proposta não chegou a ser posta em prática para verificar se isso era possível.
Mas, caso houvesse sido, os resultados dessa ambição proporcionariam interessantes
objetos de análise.

Com os instrumentos utilizados no referido exercício, foi possível fazer
algumas considerações a respeito daquela proposta que não estavam imediatamente
visíveis em uma primeira abordagem. É por isso, que, guardadas às suas limitações,
acredita-se que o método exposto possa ser útil em uma pesquisa que vá além da
análise textual. Isto, se o método for empregado em combinação com outras
fontes de referência, especialmente, aquelas que digam mais a respeito da escola.
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Através de conceitos relacionados aos múltiplos elementos que compõem
uma disciplina no ambiente escolar, propõe-se que seria possível criar um método
capaz de identificar o grau de autonomia da disciplina e o quanto sua realização
favorece ou desfavorece a manutenção das estruturas que caracterizam as
desigualdades socioeducacionais.

Observando Práticas Pedagógicas de Situações Cotidianas do Universo
Escolar com os Instrumentos da Sociologia do Conhecimento

Na sequência, apresenta-se uma reflexão integrada de exemplos de como
seria possível operacionalizar, na observação de práticas pedagógicas, a discussão
teórico-metodológica debatida até aqui9.

Quando se pensa em escola, antes de qualquer coisa, é necessário lembrar
que há na escola um código específico com suas regras, formas, conteúdos, tempo
e espaço. Quando a disciplina de Sociologia passa a compor esse código, ou em
outra perspectiva, passa a fazer intersecção com o código escolar, uma cadeia de
reações é acionada e os códigos são remodelados. O que significa dizer que alguma
coisa muda no ambiente escolar. Pensa-se aqui tanto em determinadas escolas
como também em toda cultura escolar.

Nesse sentido, tal como as propostas curriculares em forma de texto, as
práticas pedagógicas realizadas em sala de aula podem ser analisadas de acordo
com critérios semelhantes aos que se utilizam para analisar os fatores que determinam
um código específico. Ou seja, limites exteriores (classificação) e constrangimentos
internos (enquadramento), já que, em suma, as realizações da proposta curricular,
através das práticas pedagógicas, são conduzidas por determinados sujeitos sociais
(cientistas, pedagogos e professores) e são recebidas por outros sujeitos sociais
(alunos). Este processo produz uma relação pedagógica com um código específico.

Quando os olhos da pesquisa estão interessados nos princípios de
classificação, no estudo das práticas pedagógicas no interior de uma escola,
determinado conhecimento, ou disciplina são dotados de características especiais

9 Estas reflexões são resultados dos trabalhos de pesquisa e extensão desempenhados no
LENPES/UEL (Laboratório de Ensino Pesquisa e Extensão de Sociologia). O LENPES é
um projeto de extensão do departamento de Ciências Sociais da UEL, na época, financiado
pela SETI/PR e pelo programa Universidade Sem Fronteiras. Ele integra, de forma articulada,
ações de ensino, pesquisa e extensão, que, voltadas ao ensino de Sociologia na educação
básica, buscam entender e propor soluções para os grandes problemas da educação no Brasil;
Além disso, o LENPES trabalha na formação inicial e continuada de professores. Mas,
sobretudo, sua principal missão é pesquisar, analisar e discutir problemas gerais da educação
básica envolvendo e estimulando a comunidade acadêmica e a sociedade para que cada vez
mais sujeitos participem das discussões sociológicas.
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que modelam o código, consequentemente, alteram a distribuição de poder e a
forma de controle da prática pedagógica e, portanto, o discurso. O que se busca
nesta perspectiva é a especialidade, o lugar dos discursos disponíveis nas escolas.
Quem está habilitado para falar, ou tratar do que. Um exemplo elucidativo é a
questão da violência. Quem está, na escola, mais habilitado para tratar este assunto?
Isso pensando tanto em disciplinas, quanto em agentes. A Sociologia? A Biologia?
A História? O diretor? Os alunos? Os pedagogos? Quando o tema é facilmente
localizável dentro de uma área de um determinado discurso, sabe-se que o mesmo
enquadra-se na classificação daquele discurso, e, consequentemente, este discurso
possui forte classificação em relação aos demais discursos. Procurar o grau de
classificação dos agentes e dos discursos dentro do código específico da escola
seria a missão em uma empreitada desta natureza.

Em relação ao enquadramento, isso se traduz em reconhecer como as
orientações curriculares tratam a didática a ser utilizada, e, principalmente como se
desenvolvem as relações entre professor e aluno em sala de aula. O que aponta
para a necessidade de uma incursão a campo. Quando existem regras muito claras
que opõem professor e aluno em relação ao conhecimento, o enquadramento é
forte, se a situação for o oposto, o enquadramento é fraco.

Ao participar de experiências de atividades escolares em Londrina-PR no
ano 2010, tendo como ambiente de reflexão sobre o assunto três escolas parceiras
do projeto, foi possível perceber como algumas relações com esta teoria podem
ser apreendidas no cotidiano das escolas. De acordo com o que pôde ser percebido
durante os trabalhos do LENPES (nas aulas ministradas, nas palestras com os
professores da rede de ensino, em conversas com os colegas e alunos) o grande
desafio para os cientistas sociais, constituindo um dos primeiros passos mais
turbulentos na passagem das Ciências Sociais acadêmica para a escolar: é trabalhar
no sentido de esclarecer uma ideia paradigmática, fundamental para qualquer
raciocínio sociológico, que é a de que existem fatores sociais que são determinantes
para as condutas individuais; que para problemas coletivos, não interessa à Sociologia
(praticamente de qualquer filiação teórica) respostas individuais. Isto é, certamente,
um problema teórico e didático, mas não deixa de ser um problema de classificação
e de enquadramento da disciplina.

Em pesquisa realizada nos três colégios parceiros do LENPES, alguns dados
chamaram a atenção para como o espaço escolar e a disciplina de Sociologia
estão sendo percebidas pelos alunos. No colégio A10, 3% dos alunos têm a
Sociologia como disciplina favorita, o que a coloca como a 12ª preferência, entre
14 possíveis. No colégio P, 9% dos alunos têm a Sociologia como disciplina favorita,

10 Respeitando princípios éticos, opta-se por não divulgar os nomes reais dos colégios
pesquisados, revelando apenas que são colégios públicos estaduais do Paraná.
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neste caso ela é a 11ª, entre 15 possíveis, e no colégio V, ela é a 7ª sendo a escolha
17%, entre 15 possíveis. A despeito dos possíveis méritos pessoais dos professores
que provocam essas mudanças de posição da disciplina de colégio para colégio,
neste quesito, em todos os colégios, a disciplina favorita é a Educação Física.

Como é possível perceber nos dados a seguir (Quadro 1), as disciplinas
escolares não são objeto de apreciação dos alunos, já que estes até reconhecem o
valor e gostam da escola, porém não como local de apreensão de capitais científico
e simbólico relacionados aos conhecimentos propostos pelas disciplinas escolares
– pautadas em suas respectivas ciências de referência. Se os alunos valorizam a
escola, o fazem por considerarem-na fonte de outros capitais.

Quadro 1 – Dados da pesquisa sobre evasão realizada pelo LENPES em 2010

Dados do Colégio V 
O que os alunos acham da escola Frequência Percentual 
Muito ruim 99 9% 
Ruim 49 5% 
Regular 402 37% 
Boa 400 37% 
Muito boa 112 10% 
TOTAL 1062 98% 
Relação com os amigos/ colegas Frequência Percentual 
Muito ruim 16 1% 
Ruim 23 2% 
Regular 144 13% 
Boa 414 38% 
Muito boa 473 44% 
TOTAL 1070 99% 

 Dados do colégio P 
O que os alunos acham da escola Frequência Percentual 
Muito ruim 59 9% 
Ruim 57 9% 
Regular 264 41% 
Boa 156 24% 
Muito boa 62 10% 
TOTAL 598 93% 
Relação com os amigos/ colegas Frequência Percentual 
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Fonte: LENPES, UEL, 2010.

Seria possível formular uma hipótese a respeito das razões dos dados
apresentados, nos quais os alunos gostam da escola mais como espaço de
socialização. Tal hipótese só poderia ser razoavelmente discutida com um
acompanhamento mais detalhado dos espaços escolares, sendo indispensável aliar
pesquisas escolares e trabalhos empíricos. De toda forma, supõe-se que os agentes
sociais em questão (alunos), independentemente de sua formação, ou dos
instrumentos intelectuais dos quais dispõem para atingir o texto legítimo imposto
pelo grau de enquadramento da relação pedagógica, são capazes de reconhecer a
classificação dos discursos, dos conhecimentos e dos capitais dispostos em um
espaço social.

Relação com os amigos/ colegas Frequência Percentual 
Muito ruim 11 2% 
Ruim 15 2% 
Regular 91 14% 
Boa 197 31% 
Muito boa 297 46% 
TOTAL 611 95% 
  
Dados do colégio A 
O que os alunos acham da escola Todos os pesquisados 
a) Muito ruim 6% 
b) Ruim 2% 
c) Regular 35% 
d) Boa 38% 
e) Muito boa 17% 
Do que mais gosta na escola Todos os pesquisados 
a) dos amigos 51% 
b) das aulas teóricas 2% 
c) das festas 17% 
d) dos professores 27% 
e) das aulas práticas 37% 
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Tal característica é inerente a todos em sociedade. Aquele que incorpora
um habitus11 (BOURDIEU, 2003), ou apreende um código (BERNSTEIN, 1997),
o faz de forma semelhante a como se apreende uma língua mãe. Não é como
fazer um curso de português, é incorporar tacitamente, coercitivamente, do
nascimento ao túmulo gramáticas específicas da vida em sociedade, é aprender as
regras do jogo, jogando. Dentre essas gramáticas supõe-se haver um conjunto
delas responsáveis pelo reconhecimento da distribuição de poder em sociedade.
Em algum grau, ou nível de consciência, todos sabem, ou vão apreendendo durante
o processo de socialização, o que está em jogo e quem está ganhando, mesmo que
nem todos possuam, dominem, ou conheçam os recursos necessários para galgar
o poder, já que estes recursos são acumulados e concentrados nas mãos de herdeiros
da divisão de classes. A professora Lucíola Santos (1990) apresenta um exemplo
prático de como essa característica de reconhecimento tácito dos graus de
classificação pode ser verificada:

Muitas crianças das camadas populares podem ter domínio das regras de
reconhecimento, ao perceberem as relações de poder nas quais estão
envolvidas e sua posição nestas relações. Contudo, podem não dominar as
regras de realização, pois não conseguem produzir o que é considerado
texto legítimo. Dessa forma, são as regras de reconhecimento que permitem
ao estudante identificar que significados são relevantes e as regras de realização
permitem saber como utilizar esses significados para produzir o texto
legítimo. (SANTOS, 1990, p. 30).

Nota-se nessa situação, comum ao ambiente escolar, que o código elaborado
é apresentado sob fortes regras de enquadramento, o que acaba limitando o acesso
ao mesmo. Entretanto, os alunos sabem tacitamente seus lugares na divisão social.
O que significa dizer que os princípios de classificação são facilmente reconhecíveis
em uma relação pedagógica de poder. Neste caso, a autora estava fazendo referência
às pesquisas de Bernstein na Inglaterra dos anos 1970 e 1980. No caso brasileiro,
e especialmente no investigado, existem diferenças muito significativas. A começar,
percebe-se logo uma ênfase no forte enquadramento da prática pedagógica escolar

11 “[...] el habitus como sistema de las disposiciones socialmente constituidas que, encuanto
estructuras estructuradas y estructurantes, son el principio generador y unificador del conjunto
de las prácticas y de las ideologías características de un grupo de agentes. Tales disposiciones
encuentran una ocasión más o menos favorable para traducir se en acto en una determinada
posición o trayectoria en El interior de un campo intelectual, que a su vez ocupa una posición
precisa en la estructura de la clase dominante. (BOURDIEU, 2002, p. 107).
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na pesquisa inglesa. O que não se encontrou nas experiências vivenciadas através
da pesquisa do LENPES em 2010, ao menos diretamente. Mas, de toda forma,
o fato de haver um reconhecimento nos princípios de classificação, tanto lá, como
aqui, parece apontar para algo muito interessante na teoria sociológica de Bernstein.

Os alunos sabem o que vale e o que não vale na escola. E assim,
compreendendo a disposição dos elementos que estão ofertados no ambiente
escolar e não reconhecendo nos conhecimentos escolares poder simbólico de
barganha em outros mercados do espaço social, alguma espécie de impulso
inconsciente, pragmático e utilitarista12, de grande parte dos alunos, leva-os a rejeitar
o que não lhes serve de moeda de troca nos mercados que lhes interessam.

A este respeito é cabível lembrar a semelhança da hipótese formulada com
as impressões de François Dubet (1997) em sua experiência lecionando por um
ano em um colégio popular de Bordeaux. Depois de algumas constatações sobre
o caso francês, ele declarou a seguinte posição:

Finalmente, creio que a situação escolar se esvazia de todo seu sentido nos
meios populares já que os alunos não acreditam mais que os diplomas vão
lhes permitir abandonar sua origem social; muitos alunos têm a impressão
que a escola não serve para nada. É claro que este problema não se limita à
escola, ele tem sobretudo a ver com a situação do mercado de trabalho. [...]
Hoje em dia, as dificuldades do sistema se tornam os problemas
psicológicos e pessoais dos indivíduos; na medida em que as contradições
do sistema não são administradas e explicitadas politicamente, as pessoas as
vivem como problemas individuais. (DUBET, 1997, p. 227).

Saber quais são os “tipos de ação social” de Weber, ou o que é “Fato
Social” não proporciona ao aluno o mesmo tipo de satisfação daquela de ostentar
um tênis de marca, ou um celular de última geração. Muito menos serve
imediatamente para armá-lo com recursos úteis no doloroso empreendimento
adolescente de conquistar algum reconhecimento através de capital social. Neste
momento é inevitável também constatar a entrada dos valores da proclamada

12 Aqui, tanto pragmático como utilitarista em um sentido ordinário, relativamente distante
de suas raízes filosóficas e linguísticas. Que toma o valor prático como critério da verdade e
que procura, em suas escolhas, alcançar o maior prazer possível com o menor dano necessário.
E se tal impulso pragmático realmente existe, ele poderia perfeitamente se encaixar com o que
Mannheim chamaria em Ideologia e Utopia (1968) de “orientação ideológica” ou conservadora.
Mas, se existe, ele não é alguma forma de natureza humana e, portanto, sendo aspecto de um
tempo e de uma sociedade determinada, torna-se imprescindível para sua compreensão o
raciocínio sociológico.



538

sociedade pós-moderna de hiperconsumo13 dentro dos muros das escolas, seja:
na pluralidade excessiva dos programas curriculares, ensina-se superficialmente de
tudo; seja na hierarquia dos valores atribuídos às posses materiais dos alunos e
professores; seja no fluxo instável dos relacionamentos sociais encontrados no
universo escolar.

Pelo fato da escola ser uma construção histórica, nacionalmente constituída
para difundir conhecimentos universais no sentido de amparar a regulação e a
orientação de coletivos para alguma espécie de projeto civilizacional, a pós-
modernidade, por suas características centrífugas e “desreguladas”, provoca ainda
mais “mal-estar” (BAUMAN, 1998) nela (escola) do que em outros espaços. Parece
tarefa difícil pensar em uma escola que prepare para a vida na pós-modernidade,
sem contestá-la ou mesmo confrontá-la14.

No mundo pós-moderno de estilos e padrões de vida livremente
concorrentes, há ainda um severo teste de pureza que se requer seja
transposto por todo aquele que solicite ser ali admitido: tem de mostrar-se
capaz de ser seduzido pela infinita possibilidade e constante renovação
promovida pelo mercado consumidor, de se regozijar com a sorte de
vestir e despir identidades, de passar a vida na caça interminável de cada
vez mais intensas sensações e cada vez mais inebriante experiência. Nem
todos podem passar nessa prova. Aqueles que não podem são a “sujeira”
da pureza pós-moderna. (BAUMAN, 1998, p. 23).

Diante destes fatores, as escolas passam a ser muito mais valorizadas pelos
alunos como espaço de socialização do que como fonte de conhecimento. Sendo
assim, os alunos não estão interessados em socializar com os professores, diretores

13 Ver: LIPOVETSKY, G. A felicidade paradoxal – ensaio sobre a sociedade de
hiperconsumo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar
da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. EAGLETON, Terry. Ilusões do
pós-modernismo. Trad. Elisabeth Barbosa. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
14 Entre os temas que chamam a atenção, a partir do problema citado, um deles é a questão
dos dilemas curriculares gerados pela necessidade de se lidar com relativismo e com o
universalismo, simultaneamente. Esta discussão pode ser encontrada nos trabalhos de J.C.
Forquin (FORQUIN, 2000) pensando nos currículos; e Norbert Elias (ELIAS, 1998) pensando
na própria ciência. Outra questão que pode ser desenvolvida a partir desta discussão é o
problema das pedagogias apropriadas (ou não) para lidar com a pós-modernidade, destacam-
se as críticas realizadas por Newton Duarte em “As pedagogias do aprender a aprender e algumas
ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento”, Revista Brasileira de Educação, nº 18,
2001, e Ileizi Silva em HIDALGO, A. M.; SILVA, I. F. (Org.). Educação e Estado: mudanças
nos sistemas de Ensino do Brasil e do Paraná nos anos noventa.
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e equipe pedagógica. Seus interesses dizem mais respeito aos relacionamentos
entre eles. Os dispositivos de controle, bem como os espaços ocupados pelas
disciplinas escolares, estariam representando obstáculos para alcance dos objetivos
destes agentes sociais do espaço escolar.

Além disso, há um desequilíbrio entre os conhecimentos ofertados nas escolas
em relação aos conhecimentos requisitados no mercado de trabalho e nos círculos
eruditos. Os mercados de trabalho estão requisitando cada vez mais especializações
(discussão a respeito da flexibilização, especialização e conhecimentos técnicos
para o mercado de trabalho) que se encontram fora dos currículos escolares.
Segundo, o reconhecimento social dado ao conhecimento escolar não se compara
ao reconhecimento dos conhecimentos elaborados nas “agências
contextualizadoras” (BERNSTEIN, 1996) produtoras (formadoras), nas quais os
cientistas dão explicações legitimadas sobre o mundo. Estes últimos se encontram
em nichos cada vez mais especializados de círculos acadêmicos e institutos de
pesquisa, não tanto pelo desenvolvimento dos graus de complexidade e
profundidade de suas elaborações, mas sim por partilharem de um sistema
econômico e político que demanda esta diversificação, classificação e hierarquização.
Para Bernstein, este contexto é um efeito da “complexificação da Divisão Social do
Trabalho de Controle Simbólico”. Isto, inclusive encaminha a reflexão para o problema
da formação docente diante de uma relação hierarquizada entre bacharelado e
licenciatura.

Neste sentido, um dos problemas chaves a ser pensado, quando se procura
entender a respeito do discurso sociológico produzido pela disciplina de Sociologia,
é a questão da formação do professor de Sociologia.

 Henry Giroux (1997, p. 30) discute profundamente as possibilidades de
uma pedagogia voltada para a ação de professores pesquisadores “que assumem
o papel de intelectuais transformadores”.

Para os intelectuais transformadores, a pedagogia como forma de política
cultural deve ser compreendida como um conjunto concreto de práticas
que produzem formas sociais através das quais diferentes tipos de
conhecimento, conjuntos de experiências e subjetividades são construídas.
Colocado de outra maneira, os intelectuais transformadores precisam
compreender como as subjetividades são produzidas e reguladas através
de formas sociais historicamente produzidas e como estas formas levam e
incorporam interesses particulares. No centro desta posição está a necessidade
de desenvolver modos de investigação que examinem não apenas como a
experiência é moldada, vivida e tolerada dentro de formas sociais
particulares, tais como as escolas, mas também como certos aparatos de
poder produzem formas de conhecimento que legitimam um tipo particular
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de verdade e estilo de vida. O poder, neste sentido, tem um significado
mais amplo em sua relação com o conhecimento do que geralmente se
reconhece. O poder, neste caso, como salienta Foucault, não apenas produz
o conhecimento que distorce a realidade, mas também produz uma versão
particular da “verdade”. Em outras palavras, “O poder não mistifica ou
distorce simplesmente. Seu impacto mais perigoso é, sua relação definitiva
com a verdade, os efeitos de verdade que ele produz”. (GIROUX, 1997,
p. 31).

A hierarquia estabelecida entre bacharelado e licenciatura, entre disciplina
fechada e estágio, entre conhecimento erudito (segredo) e conhecimento público
(diferente de senso comum), entre propriedade intelectual e domínio público sob
a perspectiva de uma sociologia do currículo apontam para um jogo de forças
em processo, no qual ora interesses ideológicos dominam, ora interesses utópicos
dominam. Supõe-se a partir disto, que a forma como os cursos de licenciatura em
Sociologia lidam com o estágio interfere diretamente no ensino de Sociologia nas
escolas e no processo discursivo da Sociologia como um todo. Dentro do espaço
acadêmico, a análise dos princípios de enquadramento e classificação podem
apontar para a forma como o curso orienta a reprodução ou a transformação
das relações de poder para além das universidades. Neste sentido, o forte
enquadramento e a rigorosa classificação das especializações típicas do bacharel
são indícios de uma reprodução da concentração de poder, enquanto os esforços
para mediar conhecimentos elaborados para públicos adquirentes podem ser
considerados como tentativas de redistribuição de poder.

Estes esboços de análises servem, sobretudo, para sugerir que partindo de
perspectiva semelhante à utilizada para analisar uma proposta curricular, uma
pesquisa de práticas sociais pedagógicas pode ser instrumentalizada. Se os produtos
das disputas no campo do currículo dizem muito sobre os problemas encontrados
nas escolas, os instrumentos para a análise do currículo quando aplicados nos
campos escolares podem dizer também, inclusive sobre os currículos, refinando
o conhecimento em um esforço inverso.

Sintetizando, a proposta aqui trabalhada foi a de que: utilizando instrumentos
da Sociologia do Conhecimento, da Sociologia dos Estabelecimentos Escolares e
da Sociologia do Currículo seria possível localizar traços do discurso sociológico,
ou, ao menos, os “efeitos de sentido” dele, em meio às relações de poderes
discursivos do universo escolar. Isto, tanto em uma análise curricular, quanto em
uma análise de práticas pedagógicas. Pois, as mensagens, materializadas no texto
curricular, depois nas falas de professores e nas respostas de alunos, fazem parte
do mesmo processo discursivo turbulento e maleável, mas possuidor de certas
singularidades que o caracterizam como código específico. Avançando na análise,
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supõe-se ser também possível indicar se as orientações para os pensamentos e
para as ações – derivadas do processo discursivo sociológico – tendem mais para
a manutenção ou transformação do pensamento social, no que diz respeito às
estruturas simbólicas mais sólidas do mundo social. A escolha por este tipo de
abordagem se fundamenta na suposição de que os mesmos meios utilizados para
analisar, discutir e teorizar sobre as relações de poder e controle em uma
materialização textual de discursos pedagógicos em relações de comunicação
(currículo, proposta curricular, programas curriculares, diretrizes, orientações)
possam ser aproveitados em uma análise sociológica de práticas discursivas
pedagógicas não textuais.
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Andreia Maria Cavaminami Lugle1

Ângela Maria de Sousa Lima2

Alexandre Jerônimo Correia Lima3

Angélica Lyra de Araújo4

Pâmela Cristina Guslen Rufino dos Santos5

Introdução

A intenção desse artigo é contribuir para uma reflexão conjunta acerca da
relevância pedagógica e política do estágio curricular obrigatório na formação
inicial nas licenciaturas, especialmente nas graduações em Pedagogia e em Ciências
Sociais, da Universidade Estadual de Londrina, demarcando-o como um espaço
privilegiado de pesquisa em ensino e de produção coletiva de conhecimentos
sobre a docência. Por isso, nesse estudo, trazemos a tona algumas experiências das
metodologias propostas e vivenciadas no estágio obrigatório dos dois cursos.

Isso posto, porque acreditamos que o estágio curricular obrigatório é um
momento fundamental da formação docente, ou seja, um campo extremamente
relevante para repensar ações, pressupostos pedagógicos e estratégias de ensino e
de aprendizagem, em parceria com as escolas, os estudantes e os professores da
Educação Básica.

1 Professora do Departamento de Educação/UEL. Coordenadora de Estágio no Curso de
Pedagogia. Doutoranda em Educação pela UNESP/Marília. Contato: andreialugle@uel.br.
2 Professora do Departamento de Ciências Sociais/UEL. Coordenadora de Estágio no Curso
de Ciências Sociais e do Projeto Prodocência. Doutora em Ciências Sociais pela UNICAMP/
Campinas. Contato: angellamaria@uel.br
3 Graduado e Mestre em Ciências Sociais pela UEL. Contato: ajcl33@gmail.com
4 Doutoranda em Ciências Sociais pela UNESP/Araraquara. Colaboradora do Projeto
LENPES e do Projeto Prodocência. Contato: lyradearaujo@hotmail.com
5 Graduada em Pedagogia pela UEL. Contato: rufino.pam@hotmail.com
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6 Parte idêntica ao trabalho de conclusão de curso da aluna Pâmela Cristina Guslen Rufino
dos Santos, intitulado “A Contribuição do Estágio Curricular Obrigatório na formação
inicial de Professores da Educação Infantil”, concluída em 2010, no curso de Pedagogia,
Departamento de Educação, UEL/PR. Disponível em <http://www.uel.br/ceca/pedagogia/
p a g e s / a r q u i v o s / P A M E L A % 2 0 C R I S T I N A % 2 0 G U S L E N %
20RUFINO%20DOS%20SANTOS.pdf>.

Afinal, é nesse diálogo de parcerias entre a escola de Educação Básica e a
universidade que estreitamos os elos na formação dos novos docentes,
aproximando-os das diversas e complexas realidades dos estudantes da Educação
Infantil e Fundamental, no caso da Pedagogia, e da realidade das juventudes e dos
sujeitos adultos do Ensino Médio e Médio Profissional, no caso das Ciências
Sociais.

Através de atividades pedagógicas bem planejadas e bem orientadas pelos
supervisores, inseridas nas necessidades e expectativas percebidas sistematicamente
no cotidiano escolar, por meio da observação participante e da pesquisa ação, o
estágio obrigatório pode permitir uma análise teórica que realmente sustente as
práticas de ensino, atingindo o aprimoramento das metodologias e das técnicas
pedagógicas, que poderão depois serem desenvolvidas tanto pelos estagiários,
como pelos orientadores de campo nas escolas.

Ao propor esse debate sobre os pontos de encontro no que tange ao
estágio dos cursos de Pedagogia e de Ciências Sociais, desta universidade,
pretendemos sugerir algumas aproximações teóricas e práticas que poderão servir
também de referenciais para repensar as relações entre a universidade e as escolas
de Educação Básica, assim como as relações que nós mesmos tentamos estabelecer
entre a pesquisa e o ensino, tentando valorizar, a todo momento, os diversos
saberes produzidos no campo do estágio obrigatório das licenciaturas.

Breves Considerações Históricas do Estágio nas Licenciaturas6

Os cursos de licenciaturas do Ensino Superior pressupõem a prática do
estágio curricular obrigatório. Este estágio tem por objetivo permitir ao estudante
a vivência de sua aprendizagem escolar, inserindo-o na realidade profissional de
sua formação específica, por meio de observações e intervenções no campo real
de trabalho.

Tentando apenas iniciar alguns estudos que sintetizam o surgimento do
estágio no Brasil, lembramos que em meados dos anos de 1940 e 1950, o estágio
era praticado como forma de treinamento para a mão de obra industrial e comercial
e não como ação pedagógica, como comenta Nathanael (2006, p. 133)
“trabalhadores recebiam no SENAI e no SENAC um verniz de estudos, por
meio de uma série metódica ocupacional, formada por operações, tarefas e
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tecnologia”, não eram os estudantes que seriam treinados para o trabalho, mas os
trabalhadores já em atividade que tinham momentos de formação e treinamento.

Durante esse período, o estágio já estava sendo pensado do ponto de vista
pedagógico, podendo ser os estágios curriculares “complemento de atividades
comuns” (NATHANAEL, 2006, p. 133). Inicialmente foram as escolas
profissionais, técnicas e os cursos superiores que se interessaram por essa prática
de estágio, pensando que os fundamentos teóricos do trabalho poderiam ser
testados na prática. Como eram poucos alunos por turma, os estágios aconteciam,
de acordo com que indica Nathanael (2006, p. 133), “por meio de aulas sediadas
em escritórios-modelos, oficinas diversas, escolas primárias de aplicação (no caso
dos cursos normais) e fazendas experimentais”, ou seja, eram espaços de simulação
da realidade de trabalho.

Após a segunda metade do século XX, quando as oportunidades de
escolarização foram se democratizando e houve o aumento na demanda de
matrículas nas escolas, as relações de trabalho passaram a se modificar com rapidez.
Então, por volta dos anos de 1950, as práticas de estágio dentro dos muros
escolares foram se tornando inúteis, sendo necessário haver um contato direto
com o mercado de trabalho (NATHANAEL, 2006).

Assim, por volta dos anos de 1960, teve início a “era dos estágios extra-
escolares” (NATHANAEL, 2006, p. 134), o autor comenta ainda que, em 1962,
o MEC baixou uma portaria Ministerial proclamando o treinamento profissional
como uma exigência para os cursos de:

Direito, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Serviço Social,
Educação Física, Engenharias, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo,
Geologia, Químicas, Enfermagem, Ciências Sociais, Filosofia, Jornalismo,
Letras, Desenho, Física, Matemática, História Natural, Matérias
Pedagógicas e Biblioteconomia. (NATHANAEL, 2006, p. 135, grifo
nosso).

No ano de 1970 o governo federal tornou obrigatória a prática de estágio
para os estudantes dos cursos superiores citados acima. Então, o treinamento
profissional considerado agora como estágio, tornou-se condição para a obtenção
de diploma nos cursos superiores (NATHANAEL, 2006).

Sendo o estágio já obrigatório nos cursos superiores, por meio de legislação
específica, iniciou-se a partir de 1975, com o Decreto de n° 75.778, o “disciplinar
dos estágios no âmbito do serviço Público Federal” (NATHANAEL, 2006, p.
137). O presente Decreto, em seu artigo 3º, coloca que o estágio “se destina à
complementação educacional e de prática profissional e será planejado e
desenvolvido em harmonia com os programas escolares” (BRASIL, 1975, p. 1),
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sendo que, neste caso, o estágio poderia ser uma atividade remunerada. Podemos
perceber no artigo 3º, que o estágio seria revestido em forma de bolsa para os
estudantes.

A institucionalização do estágio é marcada na história da educação brasileira
em 1977 com a Lei n° 6.494 de 7 de dezembro, que “dispõe sobre os estágios de
estudantes de estabelecimento de ensino superior e ensino profissionalizante do 2º
Grau e Supletivo e dá outras providências”. As disposições principais dessa Lei
são assim resumidas:

a. Autoriza pessoas jurídicas de direito privado, órgãos de administração
pública e mesmo as instituições de ensino a aceitarem como estagiários
alunos regularmente matriculados; b. Os cursos geradores de estágio são
de nível superior, profissionalizante de segundo grau ou de educação especial,
e neles o aluno deve estar regularmente matriculado; c. Os estágios devem
propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e serem
planejados, executados, acompanhados e avaliados em consonância com
currículos, programas e calendários escolares pela própria escola; d. Os
estágios, além de profissionalizantes, podem assumir a forma de atividade
de extensão, mediante a participação do estagiário num projeto de interesse
social; e. A realização do estágio resulta de contrato celebrado entre o
estudante e a parte concedente, com obrigatória interveniência da escola; f.
O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, e o estagiário
poderá receber bolsa-auxílio, devendo o estudante, em qualquer hipótese,
estar segurado contra acidentes pessoais; g. A jornada de estágio (carga
horária) deverá ser compatibilizada com o horário escolar e será aquela que
a escola determinar; h. A jornada nas férias poderá ser especial e deve ser
acordada entre o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com a
interveniência da escola. (NATHANAEL, 2006, p. 137-138).

É importante notar que esta Lei já colocava na intenção do estágio
complementar o ensino e a aprendizagem do estudante, ainda garantia a proteção
do estagiário, propiciando o seguro contra acidentes pessoais. Vê-se ainda que,
apesar de poder receber bolsa-auxílio (no caso de estágio remunerado), a Lei
deixa claro que não seria criado nenhum vínculo empregatício entre o estudante e
a parte concedente. Para realizar o estágio, o estudante deveria estar regularmente
matriculado em cursos de nível superior, cursos de segundo grau profissionalizantes
ou ainda em cursos de Educação Especial.

Em vigor durante um longo tempo, esta Lei foi anulada em 2008, quando
foi sancionada a Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008), que “dispõe sobre o estágio de
estudantes”. Esta Lei, em seu artigo 1°, define o estágio como
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Ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam
freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos. (BRASIL, 2008, p. 1).

Como na Lei anterior, nesta vigora a determinação de que o estágio não
cria nenhum vínculo empregatício. O artigo 3º indica que “o estágio, como ato
educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo
professor orientador da instituição de ensino e pelo supervisor da parte concedente”
(BRASIL, 2008, p. 3), ou seja, o estágio deve realmente ser supervisionado por
um professor responsável da área, não devendo ser realizado isoladamente pelo
aluno estagiário.

Ainda na Lei 11.788, notamos a exigência de termo de compromisso entre
o estagiário, a instituição concedente do estágio e a instituição de ensino e a exigência
também de seguro contra acidentes pessoais para os estagiários.

Retomando o artigo 1º, da Lei 11.788, percebemos que ela retrata que o
estágio como parte do itinerário de formação do educando, está relacionado ao
projeto pedagógico do curso referente. Indica ainda que a prática do estágio “visa
ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular” (BRASIL, 2008, p. 1). Desta forma, o estágio é
entendido como ação pedagógica, devendo estar inserido no projeto educativo
dos referidos cursos.

Alguns Apontamentos sobre o Estágio Curricular Obrigatório no Curso
de Pedagogia

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia em vigor
na Universidade Estadual de Londrina tem como base de sua reformulação a
Resolução CEPE/CA n° 109/2009 que foi implantado a partir do ano de 2010
(UEL, 2009). A especificidade da atuação do pedagogo é trabalhar com situações
de ensino e aprendizagem nos espaços educativos escolares e não escolares. São
realizadas atividades na docência (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental) e gestão pedagógica. O objetivo deste estágio é “oportunizar ao
estudante o início da experiência profissional nas suas diferentes áreas de atuação.”
(UEL, 2011, p. 2).

O estagiário necessita compreender os princípios que norteiam a práxis.
Práxis que perpassa a simples observação do que o professor faz ou deixa de
fazer. Inicialmente são realizados encontros com os supervisores de estágio para
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estudarem pressupostos teóricos e metodológicos sobre a Educação Básica e o
processo de ensino e aprendizagem.

A metodologia desenvolvida no estágio curricular obrigatório do curso se
pauta na relação entre teoria e prática e acontece em cinco momentos: leituras e
discussões de textos, caracterização da realidade do campo por meio de
observação-participante, planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto
de intervenção, elaboração da síntese reflexiva, apresentação dos resultados na
Mostra de Estágio do trabalho desenvolvido e os resultados alcançados.

Na terceira série do curso, o estudante desenvolve o estágio supervisionado
na Educação Infantil, na quarta série realiza o estágio supervisionado nos anos
iniciais e estágio supervisionado em gestão da educação escolar. Na quinta série, o
estágio em gestão da educação não escolar, além de outras atividades correlatas
de planejamento e desenvolvimento de projetos/atividades ligadas diretamente
ao ensino.

Este estágio curricular obrigatório visa oferecer ao estudante o começo da
experiência na área para trabalhar com questões pedagógicas, propiciando
articulação dos conhecimentos que se adquire no curso com a realidade; através
do estágio o estudante obtém contato com o campo de atuação da Pedagogia,
assimilando experiências e aprendendo a sistematizar as atividades de natureza
pedagógica.

A Deliberação 030/2011, da Câmara de Graduação da Universidade
Estadual de Londrina regulamenta o estágio curricular obrigatório, bem como o
não obrigatório do Curso de Pedagogia. Em seu capítulo I trata especificamente
do estágio curricular obrigatório e no seu art. 1º define que o “Estágio Curricular
Obrigatório do Curso de Pedagogia constitui-se de atividades realizadas com
objetivo de propiciar vivências em situações reais de trabalho, envolvendo
supervisores, estudantes e campos de estágio” (UEL, 2011, p. 2). Nessa perspectiva,
o estágio não é uma atividade isolada, desvinculada do currículo do curso, mas
sim uma atividade planejada com objetivos específicos para a formação do
educador, objetivos estes que estão definidos no mesmo capítulo da deliberação
em seu artigo 3°”O objetivo do Estágio Curricular no Curso de Pedagogia é
oportunizar ao estudante o início da experiência profissional nas suas diferentes
áreas de atuação” (UEL, 2011, p. 2).

Em todos os momentos do estágio, faz-se necessário que o estudante consiga
perceber a importância e a presença de todas as áreas de conhecimento, com as
quais teve contato até o momento no Curso de Pedagogia no espaço educacional,
realizando uma relação entre a teoria apreendida e a prática vivenciada. É o que
pressupõe o terceiro item do art 3º a “articulação entre as diferentes áreas de
conhecimento num processo permanente de ação-reflexão-ação” (UEL, 2011, p.
3).
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As atividades propostas pelo Curso de Pedagogia, no estágio curricular
obrigatório, viabilizam esta articulação constante entre ação-reflexão-ação, uma
vez que o estagiário realiza inicialmente, uma caracterização da realidade escolar
por meio de observação participante. Entende-se essa observação como
participante porque todos devem se envolver nesse contexto auxiliando nas
atividades rotineiras da escola (turma) e dialogando com o professor regente para
compreender determinadas situações ou rotinas.

Segundo Gomes (2009, p. 75):

Ao observar a prática de um educador, invariavelmente diferente de um
lugar para outro, por exemplo, o estagiário precisa ter condições de apreender
a(s) teoria(s) que a sutenta(m) e poder realizar uma leitura pedagógica para
além do senso comum, tendo como base teorias e fundamentos estudados
e confrontados com as situações da prática profissional para a produção
de alternativas e de novos conhecimentos. Estamos referindo-nos às práxis,
à capacidade de articular dialeticamente o saber teórico e o saber prático.

Todas estas vivências são registradas em um diário de campo, instrumento
que facilita a reflexão da prática, tanto individual quanto coletiva, sendo possível
através dele, das anotações e comentários feitos, confrontar opiniões, informações
e análises (FALKEMBACH, 1987).

Posteriormente a esse momento de observação participante, há a elaboração
do projeto de intervenção, que se caracteriza em planos de aula, que são
desenvolvidos juntamente com a supervisora de estágio, e com indicações da
professora regente da turma. Logo após a realização da intervenção, os estagiários
elaboram o trabalho final, compreendido como uma análise reflexiva da prática
de estágio, sistematizando individualmente todo o processo. Com o término do
estágio e da entrega do trabalho final, os estagiários e seus respectivos supervisores
participam do Seminário de Estágio, que tem por finalidade oportunizar a
socialização e disseminação dos resultados obtidos com as atividades de estágio.

Diante dessas propostas para a realização do estágio curricular obrigatório,
demarcamos a relevância do estágio na formação de futuros professores formados
em Pedagogia. Os estagiários têm a oportunidade de uma vivência de estágio, de
pesquisa, de reflexão e, sobretudo, de aprendizado, numa relação entre dialógica
entre universidade e escola.
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O Estágio Curricular Obrigatório no Curso de Ciências Sociais: na
perspectiva de uma Sociologia do Conhecimento7

Para compreendermos o estágio no curso de Ciências Sociais, partimos da
Sociologia do Conhecimento. Nela observamos que é possível apreender a ideia
de currículo como materialização textual de conflitos de interesses – que estão em
processo de transmissão através de práticas pedagógicas8 (BERNSTEIN, 1996;
SILVA, 2006). Os empreendimentos dos grupos de interesse nas disputas na área
do currículo são lutas pela manutenção de saberes, pela consolidação de teorias,
pela confirmação de métodos, que validam ou nulificam suas formas de viver e
pensar.

Supõe-se que a gama de interesses envolvidos na confecção e execução de
um currículo, em qualquer área, envolva um número enorme de grupos e agentes
diferentemente posicionados na divisão social do trabalho e na divisão de classes
(BERNSTEIN, 1996, p. 27) – o que produz a heterogeneidade característica de
um currículo, ao mesmo tempo em que também expressa à intenção dos grupos
dominantes. Contudo, no campo da educação, é sempre possível pensar no sentido
de procurar saber o quanto o currículo é distributivo ou concentrador de
conhecimentos científicos, ou daquilo que Pierre Bourdieu (2004) chamou de
“capital simbólico” e “capital intelectual”.

Para os diversos teóricos que fazem a crítica da escola como instituição
ideológica, que alimenta o regime de produção capitalista e às superestruturas que
o legitimam – como salienta (MAFRA, 2003) em “A sociologia dos

7 Alguns trechos deste item foram adaptados de trabalho de conclusão de curso: CORREIA-
LIMA, Alexandre J. Modelo de análise de proposta curricular para o ensino de
Sociologia: a Sociologia do Conhecimento como instrumento para análise da Proposta
Curricular para o Ensino de Sociologia no 2º grau PR/1994. 2009. 85 f. Trabalho de Conclusão
de Curso de Ciências Sociais – Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 2009.
8 Para Bernstein exemplos clássicos de práticas pedagógicas são as relações entre pais e filhos,
médicos e pacientes, professores e alunos etc. Na verdade, a comunicação entre os homens
em sociedade se faz através de discursos pedagógicos. A ideia central é a de que no discurso
pedagógico existe um esqueleto, o dispositivo pedagógico, que, por sua vez, é caracterizado
pelo código que lhe estrutura, tal como o DNA. E assim, “um código é um princípio
regulativo, tacitamente adquirido, que seleciona e integra significados, realizações e contextos”
(BERNSTEIN, 1996, p. 29).
Através do processo cíclico de transmissão, aquisição e resposta de mensagens o código é
socializado, por sua vez, o “código regula ‘o que’ e o ‘como’ dos significados: quais significados
podem ser legitimamente postos juntos e como esses significados podem ser legitimamente
realizados”. (BERNSTEIN, 1996, p. 54) Para totalizar a ideia, acrescenta-se ‘quando’ e ‘onde’
em relação ao seu poder de selecionar e integrar contextos. Resumindo, os códigos selecionam
de forma integrada o que, como, quando e onde se realiza a ação e a comunicação.
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estabelecimentos escolares: passado e presente de um campo de pesquisa em re-
construção”, os currículos tanto acadêmicos quanto escolares, tradicionalmente
são apontados como encaminhamentos didático-pedagógicos de concentração
de poder.

São bastante conhecidos os principais estudos desse período, seja os que
integram as análises da reprodução social nas sociedades capitalistas –
Althusser (1971), Bowles e Gintis (1976), Baudelot e Establet (1975), Eduards
(1979) – bem como os que enfatizam as relações reprodutivistas entre o
sistema escolar e sociedade, a partir de uma abordagem cultural – Bourdieu
(1974, 1975), Bernstein (1964) e Wills (1991) etc. [...] As teorias da reprodução
cultural, ainda que conferissem às escolas uma margem de autonomia e
independência, em relação à esfera material, preferencialmente analisam as
escolas como parte dos aparelhos de reprodução cultural. De forma similar,
as teorias da reprodução social, de filiação marxista e neo-marxista, ressaltam
a participação do aparelho escolar na reprodução das relações sociais de
produção, subjacentes ao processo de produção econômica e ao mundo
do trabalho. (MAFRA, 2003, p. 17).

No campo da educação, especialmente do ensino superior, os currículos
que compõem a geografia hegemônica são marcados por serem tradicionalmente
concentradores, seletivos e conteudistas. O esquema senso comum – conhecimento
científico – especialização é um esquema no qual a informação especializada é
tratada como segredo e não como bem público. Argumentamos que, neste ponto,
o estágio curricular possibilita uma transformação.

Deste modo, como pensar o estágio curricular reorientando a produção
de conhecimento? O sociólogo inglês Basil Bernstein (1996) afirma que “na
estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle”, ao entender
melhor o processo pelo qual os discursos passam do campo intelectual de
produção e se materializam nas práticas pedagógicas, sejam da escola, da família,
ou do trabalho, compreende-se melhor como e em que está baseada a distribuição
de poderes e direitos em sociedade.

É importante compreender os princípios sociais que regulam a
recontextualização das teorias nos campos de prática. Isso exige o estudo
tanto das agências recontextualizadoras quanto dos agentes. A fim de
compreender através de quais formas as teorias se tornam dominantes
compreender as modalidades de código que são dominantes.
(BERNSTEIN, 1996, p. 72).
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O discurso pedagógico, nessa perspectiva, pode ser analisado através da
ideia de como está distribuído o poder e como se dá o controle da relação. Sua
proposta é analisar as gramáticas específicas de acordo com a classe social e com
os campos da prática, através da ideia de código. “No processo de aquisição de
códigos específicos, adquirem-se princípios de ordem, mas também, ao mesmo
tempo, princípios tácitos de desordenamento dessa ordem.” (BERNSTEIN, 1996,
p. 14).

Tendo em vista a ideia de que o currículo é um estágio de recontextualização
e de recodificação do discurso e, portanto, de produção de conhecimento – as
perguntas que se fazem, são: o que representa em termos de poder e controle o
estágio docente nos currículos das disciplinas? Em que medida o estágio transforma
o código específico de um discurso pedagógico enunciador de conhecimentos?
Quando o estágio pode ser produtor de conhecimentos?

Nereide Saviani (2010, p. 8), no prefácio da VI edição e seu livro “Saber
Escolar, Currículo e Didática”, ao tratar da questão do currículo, diz que “a questão
do conhecimento científico, sua seleção e organização para fins de ensino e
aprendizagem em situações de educação escolar” deve ser central.

Entendemos que os “fins de ensino e aprendizagem” estão relacionados
com a questão da distribuição social dos conhecimentos. Neste sentido, pode-se
argumentar que o estágio curricular possui características que são capazes de alterar
na forma as relações hierárquicas da “economia das trocas simbólicas”
(BOURDIEU, 2007) – no que diz respeito às relações entre os agentes (alunos e
professores) com o conhecimento. O que pode desestabilizar regras do jogo mais
cristalizadas do “campo da educação” (BOURDIEU, 2003), no sentido de
proporcionar uma maior apropriação coletiva do conhecimento científico.

Através das orientações curriculares mais comuns, o graduando de qualquer
área acadêmica, aponta sua construção de conhecimento na direção de seu
“professor superior” – proprietário de capital intelectual e de conhecimento
especializado. Nos termos de Bernstein, o aluno envida seus esforços exclusivamente
em direção ao transmissor da mensagem e agente controlador das regras de
enquadramento9, buscando apropriar-se do código elaborado da ciência em questão

9 Enquadramento é um termo utilizado pro Bernstein que “diz respeito à realização do
discurso, uma vez que se relaciona com a forma pela qual os significados são encadeados e se
tornam públicos. Nesse sentido, enquadramento se refere à natureza do controle sobre
seleção e comunicação, à seqüência, ao ritmo esperado para a aquisição e a base social na qual
a transmissão ocorre. (SANTOS, 1990, p. 29). Quando o enquadramento é forte, o transmissor
tem um controle explícito sobre a seleção, seqüência e ritmos da prática pedagógica. No caso
de o enquadramento ser fraco, o aprendiz tem um controle mais aparente no processo de
comunicação. Quando o enquadramento é forte, os alunos são rotulados em termos de
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e das regras de seu discurso. Quando isto acontece, o aluno deve buscar um
conhecimento ainda mais especializado e mais elaborado com agentes possuidores
de maior capital simbólico, tornando-se ele próprio proprietário de segredos.
Esta estrutura das relações acadêmicas e científicas faz com que – assim como na
economia – o campo do conhecimento mantenha uma lógica de acumulação e
concentração, fazendo com que os aprovados sejam selecionados para deter o
conhecimento.

Quando o estágio ocupa papel central no currículo, supõe-se uma
transformação nas orientações da própria lógica de produção e reprodução de
conhecimento. Desta vez, o graduando de qualquer área acadêmica – mas,
sobretudo, daquelas que são referências para as disciplinas escolares – aponta sua
construção de conhecimento na direção da sociedade – já que deve apropriar-se
dos conhecimentos científicos, mas de tal forma que seja capaz de mediá-los para
outros. Nos termos de Bernstein, agora opostamente, o aluno envida seus esforços
em direção ao adquirente da mensagem, buscando apropriar-se do código
elaborado da ciência em questão, de tal forma que esteja apto a transformar, ou
adequar as regras de seu discurso no sentido de torná-la (a ciência) socialmente
pertinente e compreensível – com o grande detalhe de que isto se dá mais na
prática (regência de aula na escola) do que na teoria (estudo aprofundado na
academia) – ainda que este momento seja imprescindível.

Diante desta última situação, na prática, o “aluno-professor” não se torna
proprietário de segredos, mas sim construtor de conhecimentos coletivos, alterando
a forma de transmissão das mensagens, e, portanto, o próprio conhecimento. A
centralidade do estágio no currículo pode modificar a própria síntese do
conhecimento, desenvolvendo-o no sentido de deixar ser caracterizado pela
apropriação de segredos dogmáticos (lógica da seleção, acumulação e concentração)
para o ser pela distribuição de conhecimentos públicos (lógica da distribuição e
democratização dos recursos simbólicos).

Porém, quando o estágio existe no currículo, mas é “tratado, avaliado e
ensinado” como um conteúdo a mais, ou seja, perdendo sua centralidade, acontece
um fenômeno típico dos cursos superiores: o estágio ser considerado apêndice
subalterno do curso principal, voltado às disciplinas que habilitam o bacharelado.
Isto acontece inclusive em cursos de licenciatura que comumente possuem muitas
horas a mais de disciplinas fechadas do que de atividades de estágio. Pensando
que o estágio não é apenas a prática em campo, mas sim um exercício de
reorientação da forma de conhecer a realidade, podemos supor que sua
subordinação não é produto de mero acaso nem de determinação racional do
conhecimento científico (supondo que isto exista), mas diz respeito a jogos de
poder de grande importância para a manutenção ou para a transformação da
realidade. A hierarquia estabelecida entre bacharelado e licenciatura, entre disciplina
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fechada e estágio, entre conhecimento erudito (segredo) e conhecimento público
(diferente de senso comum), sob a perspectiva de uma Sociologia do currículo,
apontam para um jogo de forças em processo no qual interesses ideológicos e
conservadores dominam momentaneamente interesses utópicos.

Outras Considerações Relevantes sobre o Estágio Curricular Obrigatório
da Licenciatura, no Curso de Ciências Sociais

Lembramos, de antemão, que o estágio curricular obrigatório da Licenciatura
em Ciências Sociais tem por objetivos:

[...] oportunizar ao estudante experiências de educação no Ensino Médio,
através: I: da aplicação de conhecimentos; II: do desenvolvimento de
habilidades necessárias à prática educativa e profissional; III: da formação
da ética profissional do professor (art. 03); o estágio curricular obrigatório
do Curso de Ciências Sociais – habilitação Licenciatura tem como objetivos
específicos contribuir para: I: identificação da realidade educacional dos
campos de estagio; II: planejamento, execução e avaliação do processo
ensino-aprendizagem nas Ciências Sociais; III – apropriação e criação de
metodologias de ensino de Sociologia adequadas ao Ensino Médio; IV:
reflexão e pesquisa acerca do ensino de Sociologia nas escolas (art. 04).
(Regimento de Estágio Curricular obrigatório, 2006, p. 1).

Levando em consideração tais objetivos, é no terceiro ano do curso (sexto
período), com uma carga horária de estágio bastante expressiva, que o licenciando
em Ciências Sociais inicia as observações participantes nas escolas públicas do
Ensino Médio da região (e, em menor proporção, em escolas da rede privada).
Concomitantemente, nas aulas de Metodologia de Ensino de Sociologia I e nos
encontros semanais coletivos de orientação de Estágio Supervisionado, o aluno já
começa a elaborar planos de aulas, planos de unidade, instrumentos de avaliação,
micro aulas, textos didáticos, análise de livros didáticos de Sociologia, análise de
documentos referenciais da área, instrumentos de diagnósticos de pesquisa de
campo na escola, e demais estratégias de ensino e de pesquisa educacionais, sob a
orientação do professor supervisor na universidade.

No sétimo período do curso, agora no início do quarto ano, além das
observações participantes nas escolas e das regências, que devem ser ministradas

atenção, interesse, cuidado e esforço, enquanto no caso de um fraco enquadramento, os
aprendizes são vistos a partir de seu interesse em ser criativos, interativos e autônomos.
(BERNSTEIN apud SANTOS, 1990, p. 30).
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individualmente, e das leituras/discussões específicas que compõem a disciplina
de Metodologia de Ensino de Sociologia II, ministrada concomitantemente,
priorizamos a elaboração de um projeto de pesquisa, de textos didáticos e de
instrumentos de avaliação. Ainda nesse período, é solicitada ao estagiário a realização
de outras atividades correlatas, tais como: elaboração de diferentes recursos de
ensino, análise de diversos livros didáticos de Sociologia e de novos documentos
de ensino de Sociologia – Diretrizes Curriculares Nacionais; Parâmetros Curriculares
Nacionais; Diretrizes Curriculares Estaduais; Diretrizes específicas para EJA, para
a Educação Indígena, para a Educação Especial, etc.; PNL – Plano nacional do
Livro Didático, Editais específicos – entre outros referenciais e leis importantes
para sua formação docente.

A organização do projeto de pesquisa pelo estagiário, no sétimo período
do curso, permite-o desenvolver habilidades de construção de problemas,
objetivos, hipóteses, procedimentos metodológicos, justificativas e cronogramas
de trabalho, de modo a interligar os debates educacionais, os resultados de sua
observação participante na escola e a escolha de investigação de algum fenômeno,
que geralmente o seduziu epistemologicamente no campo de estágio, com temáticas
de outras áreas específicas do curso, no que tange às reflexões de Ciência Política,
Antropologia, Sociologia e Ciências Sociais. Por isso, consideramos esta proposta
metodológica um momento interdisciplinar privilegiado na formação dos futuros
docentes. A cada ano têm surgido novas e pertinentes temáticas entre os projetos
de pesquisa dos estagiários, evidenciando olhares cada vez mais sensíveis e
aprofundados sobre os espaços educacionais.

No oitavo período do curso, que corresponde ao segundo semestre do
quarto ano, damos continuidade a todo esse processo de acompanhamento
sistemático das atividades de estágio, de produção de aulas, de regências individuais
nas escolas, de produção de textos didáticos e demais recursos de ensino, por
meio da disciplina de Estágio III. No final da disciplina, os estagiários entregam
seus artigos científicos da licenciatura, que devem ser apresentados nos Seminários
de Estágio. Neste ano de 2012, realizamos a quinta edição dos Seminários de
Estágio de Sociologia.

Nesse momento de partilha, socialização, aprimoramento das reflexões/
práticas de ensino e de disseminação dos resultados de estágio, contamos com a
presença dos professores orientadores de campo que os receberam nas escolas.
Os docentes convidados, assim como os pós-graduandos da linha de pesquisa
em “Ensino de Sociologia”, do Mestrado de Ciências Sociais da UEL, atuam nos
Seminários de Estágio, como debatedores de GTs (Grupos de Trabalho),
discutindo e sugerindo reflexões com base na leitura prévia e na apresentação oral
dos artigos pelos alunos formandos na Licenciatura. Posteriormente, os artigos
são disponibilizados na página online do LENPES (Laboratório de Ensino, Pesquisa
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e Extensão de Sociologia) e na Revista Eletrônica “Sociologia em Debate” do
LENPES/PIBID de Ciências Sociais, para que possam ser lidos pelos demais
professores e alunos da escola concedente.

Esse processo de elaboração do artigo, no final da licenciatura, tomando as
relações educacionais e de ensino de Sociologia como focos centrais, tem
enriquecido significativamente a formação dos futuros professores/pesquisadores
em Sociologia/Ciências Sociais, assim como influenciado, ano a ano, nas escolhas
de temas de monografias do Bacharelado e de artigos/monografias da
Especialização em Ensino de Sociologia e agora, na escolha crescente de problemas
de pesquisa que estão sendo apresentados por eles para o Mestrado em Ciências
Sociais.

Há outros procedimentos e propostas de trabalho igualmente relevantes
sendo implantados por cada docente/supervisor de estágio da área de Ensino de
Sociologia e Estágio Supervisionado, no Curso de Ciências Sociais da UEL, e que
não serão especificados nesse referido artigo. Nos parágrafos anteriores, por uma
questão de recorte metodológico, apenas partilhamos algumas ações/propostas
comuns que vem sendo perseguidas por este grupo de seis docentes atualmente
contratados para a área.

Temos ainda muitos desafios a repensar no que diz respeito às novas
demandas colocadas para o estágio curricular obrigatório em Ciências Sociais.
Estes desafios têm nos movido em debates constantes pela realimentação do
atual regimento de estágio obrigatório. Há vários, mas destacaremos apenas três
desses desafios neste referido artigo.

O primeiro desafio é pensar estratégias que considerem e valorizem as
experiências e práticas de ensino dos estudantes da licenciatura, especificamente
no sétimo e no oitavo períodos do curso, que já são docentes de Sociologia,
concursados ou contratados sob regime temporário de trabalho, nas escolas da
rede privada e pública de ensino da região, sem que eles se ausentem da participação
das principais atividades de estágio, entre elas as observações participantes, as
regências e demais intervenções docentes, as pesquisas nas escolas e a elaboração
do projeto e do artigo da licenciatura.

É neste âmbito que inserimos a discussão da concepção de estágio como
princípio educativo, já bem elaborado por Helena Freitas. Para Freitas (1996, p.
24), “a discussão sobre a questão do trabalho como categoria de análise da prática
docente vai se dar em maior profundidade, no interior da didática e da prática de
ensino, a partir de 1989, no V ENDIPE, em BH”. Neste contexto, segundo a
autora, é necessário “aprofundar a reflexão sobre as relações que se estabelecem
entre o processo de trabalho na escola e o trabalho na sociedade capitalista”
(FREITAS, 1996, p. 24).



557

Esta concepção cria um “divisor de águas” na maneira de ver o estágio e o
conjunto de ações educativas que dele se enraízam. “Sua principal contribuição foi
relacionar a questão da teoria pedagógica com a questão da organização do trabalho
pedagógico na escola como um todo” (FREITAS, 1991, p. 44). Neste contexto,
podemos inserir o debate de Giroux (1997), quando afirma que precisamos tornar
o pedagógico mais político e o político mais pedagógico. Ou seja, a prática docente
é aqui entendida como um processo de trabalho e como um processo de formação
política e pedagógica constante e permanente.

A ação processual e dialógica do ensinar e do aprender, tão viva e dinâmica
no momento do estágio, deve aproximar a formação inicial da formação
continuada/permanente, sempre valorizando os saberes produzidos na escola,
pelos estudantes da Educação Básica, pelos docentes e demais profissionais da
educação que nela atuam. Esta nova postura deve levar à redefinição de modo de
lida com estes saberes da docência na universidade. Se há uma relação de abertura,
de “inacabamento”, na concepção freiriana, estas “comunidades de aprendizagem”
realmente se constroem. Do contrário, nada há para se trocar, se o estagiário e seu
supervisor pensarem que no campo da escola só ensinarão e nada aprenderão, só
reproduzirão e nada inserirão de diferente.

Se a concepção de estágio pressupõe que o professor acadêmico e os
estagiários são os únicos dotados de “capital humano e simbólico”, se usarmos
algumas categorias de Bourdieu, há de se acirrar o abismo entre produtores de
saberes e os transmissores de saberes. Nesta lógica, entendemos o estágio como
um “[...] momento em que, em contato com a realidade da escola, alunos e
professores criam possibilidades de vivenciar o trabalho pedagógico, o trabalho
concreto, produtivo e reprodutivo da existência humana material e cultural.”
(FREITAS, 2003, p. 35).

No bojo destas mesmas questões, um segundo desafio que nos persegue
nos debates da Área de Metodologia de Ensino de Sociologia e do FOPE (Fórum
das Licenciaturas da UEL), assim como nas discussões engendradas com a Prograd
(Pró-Reitoria de Graduação da UEL), há alguns anos consecutivos nesta
universidade, é a luta permanente pela maior valorização do trabalho do professor
supervisor de estágio curricular obrigatório nas licenciaturas.

Neste momento atual, a maior integração dos cursos de licenciatura, com o
fortalecimento do FOPE e dos trabalhos interdisciplinares e coletivos propostos
pelos dois projetos institucionais do Prodocência, tem apontado alternativas nesta
caminhada. Com o apoio do FOPE, do Prodocência e da Prograd, conseguimos
organizar encontros para a discussão do estágio obrigatório com os diretores das
escolas municipais e estaduais na UEL e no NRE/Londrina (Núcleo Regional de
Educação de Londrina), realizar uma aula inaugural com todas as licenciaturas da
universidade e já duas Jornadas anuais do FOPE para debater especificamente o
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estágio. Nestes três espaços de discussão, entre outras problemáticas/temáticas
igualmente relevantes, pudemos debater as condições de trabalho dos supervisores
de estágio obrigatório na UEL. A compreensão dos diretores das escolas e
orientadores de campo, que recebem nossos alunos no campo de estágio, sobre
estas condições e especificidades do trabalho de supervisão, tem fortalecido nossas
lutas pela aquisição do seguro, pelo direito do transporte e/ou do incentivo
financeiro para a permanência mais constante nas escolas e pela contratação de
novos professores para as áreas de ensino/estágio em cada curso.

Um terceiro desafio aqui destacado diz respeito ao trabalho que ainda
estamos iniciando, de inserção dos estagiários em espaços/contextos de inclusão
ou em práticas de ensino com alunos com Necessidades Especiais Educacionais.
Ainda não temos um trabalho sistematizado que agregue o estágio em escolas ou
salas especiais e nem muitas pesquisas coordenadas diretamente pela área de Ensino
de Sociologia, preocupadas, de modo específico, com os debates dessas questões,
para nós tão relevantes na formação do futuro professor de Ciências Sociais/
Sociologia. Sem entrar no rol de trabalhos orientados por outras áreas do curso,
podemos dizer que além de algumas outras monografias e artigos orientados pela
professora Ileizi Luciana Fiorelli Silva, no momento há a pesquisa da formanda
na licenciatura, integrante do LENPES e bolsista10 do Projeto Prodocência Aline
Cristian Guimarães Azevedo, que debate a relação do ensino de Sociologia com
as representações e não representações dos estudantes com Necessidades
Educacionais Especiais nas escolas públicas da região e se mostra preocupada em
investigar a inserção dos debates sobre Educação Especial nos currículos dos
cursos de Ciências Sociais no Brasil.

A identificação das contradições presentes na realidade, colocadas pela
prática social do sujeito no processo pedagógico e a consequente problematização
dos temas advindos desta mesma prática, podem demarcar os caminhos para a
atualização constante das atividades de estágio com os alunos do Ensino Superior.

Cientes da importância de debatermos com os estagiários, de modo
permanente, estas questões e contradições colocadas pela prática social, temos
criado no PIBID de Ciências Sociais e no Laboratório de Ensino, Pesquisa e
Extensão de Sociologia (LENPES), espaços específicos para aprofundarmos a
leitura e as discussões das questões educacionais e de ensino de Sociologia,
relacionando-as com os mais variados processos de desigualdades sociais,
econômicas, políticas e culturais. Um desses espaços se concretiza nos “Ciclos de
Debates sobre Desigualdades Sociais”, sempre com duas mesas redondas, que

10 Há de se registrar que a bolsa da aluna Aline C.G. Azevedo advém do fato de termos
cadastrado o Projeto Prodocência como Projeto de Pesquisa em Ensino na Prograd da UEL.
Então, é uma bolsa proporcionada pela pró-reitoria de graduação e não pelo edital da Capes,
que não prevê bolsas para docentes e discentes neste programa específico.
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ocorrem nos sábados, na última semana de maio de cada ano, envolvendo
professores da Educação Básica das mais diversas áreas do conhecimento. Neste
ano de 2012, os Ciclos de Debates foram integrados ao Curso anual de Formação
Continuada de professores do Projeto Prodocência. Mais de cem e dez docentes
da Educação Básica e do Ensino Superior, além de muitos licenciandos, puderam
debater, nesta ocasião, temáticas relativas aos processos de inclusão e de exclusão
educacionais, focados no diálogo sobre evasão escolar, precarização do trabalho
docente e nas questões indígenas.

Sabemos que há muito ainda a percorrer no repensar deste segundo desafio
posto ao estágio, mas há de se registrar a relevância dos trabalhos desenvolvidos
por meio da participação ativa do Curso de Ciências Sociais nos dois editais do
Projeto Prodocência da Capes, na qualificação dos debates relativos a estas
questões. Os dois projetos aprovados até o momento (Editais de 2007 e de 201011)
foram e estão sendo coordenados pelas docentes da área de Ciências Sociais.

Um quarto e último desafio, pinçado em um rol bastante ampliado de
desafios enfrentados pelo estágio em Ciências Sociais, e no qual mais temos
avançado nos últimos anos, está na busca permanente pela formação do professor
pesquisador em Sociologia/Ciências Sociais, como nos exige o nosso atual Projeto
Político Pedagógico do Curso.

 O panorama político nacional tem favorecido a crescente inserção da
Licenciatura em Ciências Sociais em programas de incentivo, valorização e apoio
à docência. Dentre tantos, destacamos a inclusão de vários licenciandos de Ciências
Sociais nos Cursos de Formação Continuada do Programa Prodocência e a inserção
de quarenta e oito graduandos; seis professores supervisores de campo (docentes
de Sociologia das escolas públicas da rede estadual) e dois coordenadores de
curso no Programa PIDIB de Ciências Sociais, nos editais de 2009 e de 2011,
todos na condição de bolsistas. Com estes dois projetos, sobretudo o PIBID,
criaram-se novos contextos para se pensar e concretizar a formação do professor
pesquisador nesta universidade.

Uma iniciativa possibilitada pelo PIBID e que tem ressignificado estas práticas
de formação docente no curso de Ciências Sociais, é a organização dos Encontros
quinzenais de discussão na UEL, com aulas específicas de Sociologia Brasileira,
ministradas pela professora Maria José de Rezende, pesquisadora na área em questão,
exclusivamente para os alunos e professores bolsistas do programa. Iniciado em
setembro de 2012 e com previsão de dois anos de permanência, os encontros

11O projeto aprovado no edital de 2007 focou-se no debate sobre o estágio interdisciplinar e
foi coordenado pela professora Ileizi Luciana Fiorelli Silva e o projeto institucional aprovado
no edital de 2010, com o tema “A inclusão em debate”, está sendo coordenado pela Professora
Angela Maria de Sousa Lima, em parceria com a coordenadora adjunto, do Curso de Letras
Vernáculas, Fabiane Cristina Altino.
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almejam formar professores pesquisadores na área de Sociologia/Ciências Sociais,
que conheçam, com maior profundidade, o pensamento social brasileiro e que
tenham mais condições de ensinar, também com mais qualidade, a problematização
desses fenômenos sociais, políticos e culturais nos seus campos de atuação como
docentes, seja no Ensino Médio ou no Ensino Superior.

Mas ainda temos alguns passos a avançar na caminhada pela valorização da
licenciatura e das pesquisas na área de ensino, pelos próprios docentes que atuam
em algumas disciplinas específicas do curso. Mas, como bem mostra Freitas, “a
simples afirmação de que a prática de ensino e os estágios são momentos
privilegiados de articulação das disciplinas teóricas com a realidade escolar não é
suficiente [...], pois o processo de formação dos alunos exige o enfrentamento da
dicotomia prática” (FREITAS, 2003, p. 36).

Já o atual panorama político estadual não tem mostrado muitas alternativas
para os campos de atuação destes professores pesquisadores em formação. Neste
momento específico luta-se pela equidade na Matriz Curricular no Ensino Médio
na rede pública no estado do Paraná. Formado há alguns meses, o Coletivo de
Professores de Sociologia e de Filosofia da Região Norte do Paraná, com o
apoio dos orientadores de estágio de Ciências Sociais e de Filosofia, dos professores
de Sociologia e Filosofia das escolas estaduais de mais de vinte e cinco municípios
do Norte do Paraná e também dos professores de Metodologia de Ensino e
Estágio Supervisionado do Departamento de Ciências Sociais e de Filosofia da
Universidade Estadual do Paraná, através de reuniões, mesas de debates, encontros
de formação e elaboração de documentos, vem acompanhando a dinâmica política
estadual, muito preocupados com a garantia da qualidade da educação pública do
Paraná, neste momento, de modo específico, no que diz respeito à mudança de
matriz curricular.

O trabalho do Coletivo, entre outras frentes, tem ido organizado para
evidenciar que as disciplinas de Filosofia e de Sociologia contribuem,
significativamente, para o enriquecimento de um olhar mais diferenciado sobre a
realidade social e ajudam a concretizar uma proposta de educação que possibilita
a emancipação e o desenvolvimento da criticidade dos estudantes.

Além da luta pela equidade entre as disciplinas nos currículos do Ensino
Médio, das escolas públicas estaduais do Paraná, a área de Metodologia de Ensino
e de Estágio Supervisionado da UEL, tem apoiado as lutas permanentes dos
professores das escolas de Educação Básica, tentando dentro de seus limites,
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público e para a consolidação
da democracia, que também passam, com certeza, como bem pontuam os debates
do Coletivo de Professores de Sociologia e de Filosofia da Região Norte do
Paraná, pelo aumento do investimento público na educação, pela melhoria da
infraestrutura das escolas, pelo desenvolvimento de políticas de formação
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continuada e permanente dos professores e pela valorização dos profissionais da
educação.

Desse modo, é possível afirmar, que a caminhada pela superação das
dificuldades que enfrentamos no estágio curricular obrigatório, passa por uma
luta conjunta, de parcerias, que deve envolver todos os sujeitos do estágio, por
isso o apoio da área de Metodologia de Ensino às demandas do Coletivo de
Professores de Sociologia e de Filosofia da Região Norte do Paraná, que também
são nossas.

De modo contrário, enquanto o estágio for encarado como apenas um
apêndice nos cursos de licenciatura, pouco avançaremos na resolução desses
desafios. Mas, se ele for percebido como eixo articulador nas licenciaturas, como
é nossa pretensão e convicção no FOPE/UEL, teremos muito a avançar na luta
coletiva pela valorização das licenciaturas e do trabalho docente.

Algumas Interfaces nas Concepções de Estágio da Pedagogia e das Ciências
Sociais

Podemos perceber que, em diferentes momentos da história sobre o estágio,
lê-se nas entrelinhas, a defesa de distintas concepções políticas e pedagógicas sobre
currículo, formação docente, homem e sociedade.

Salientamos nesta sessão do artigo algumas concepções que vem sendo
discutidas pelos autores nos estudos sobre estágio supervisionado nos cursos de
Ciências Sociais e Pedagogia, da Universidade Estadual de Londrina, buscando
interfaces entre as duas licenciaturas no que diz respeito aos pressupostos teóricos
metodológicos que embasam suas práticas de estágio, concretizados nas parcerias
que ambos estabelecem com as escolas públicas da região.

Para iniciar a análise sobre as concepções de estágio, torna-se necessário
problematizar as distâncias, ainda existentes em alguns cursos de licenciaturas, entre
a universidade e escolas de Educação Básica, e que, na maioria das vezes, provoca
um estranhamento entre os pesquisadores e os professores. Nesse sentido, segundo
Zeichner:

Apesar da chamada revolução mundial em torno do professor como
pesquisador, na qual se fala muito sobre professores como produtores de
conhecimentos (RICHARDSON, 1994), é ainda dominante, no meio dos
professores, uma visão de pesquisa como uma atividade conduzida por
pesquisadores de fora da sala de aula (NIXON, 1981). [...] Até os próprios
professores chegam a negar a legitimidade dos conhecimentos gerados
através de suas investigações nas escolas. (ZEICHNER, 1998, p. 2).
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Nas palavras de Zeichner (1998), torna-se necessário eliminar a separação
que atualmente existe entre o mundo dos professores-pesquisadores e o mundo
dos pesquisadores acadêmicos. Acreditamos que o estágio colaborativo pode
aproximar esses dois mundos descritos pelo autor, desde que a universidade
considere que no espaço escolar se produzem saberes relevantes para a formação
docente. Por não conceber a escola como espaço de produção privilegiado de
saberes, atualmente “muitos professores sentem que a pesquisa educacional
conduzida pelos acadêmicos é irrelevante para suas vidas nas escolas.”
(ZEICHNER, 1998, p. 1).

Não é por menos que continuamos presenciando adágios nos dois campos,
como os já mencionados por Lima e Pimenta (2004, p. 38): “na minha prática a
teoria é outra”; ou “quem sabe faz; quem não sabe ensina”, dentre outros narrados
rotineiramente por alguns estagiários das duas licenciaturas. Afinal, enquanto não
houver uma reorganização e uma ressignificação do estágio, por todos que atuam
na licenciatura, entendendo-o como relevante para a formação docente e
concebendo-o de forma colaborativa, continuaremos reforçando os
distanciamentos entre teoria e prática, universidade e escola, licenciatura e
bacharelado, pesquisa e ensino. Nas palavras de Freitas (1996, p. 31), percebemos
a mesma preocupação:

[...] a prática de ensino e especialmente os estágios enfrentam uma situação
contraditória: ao mesmo tempo em que são desvalorizados, porque
representam uma atividade “menor” no conjunto das áreas e disciplinas
ditas “teóricas”. Por outro lado são vistos como tábua de salvação na
formação teórico-prática dos alunos futuros professores.

As dicotomias citadas são acentuadas nas práticas de alguns docentes
universitários, que mesmo trabalhando diretamente com a formação docente, do
curso de licenciatura, não concedem o estágio como elemento relevante na
constituição do ofício de professor, visão esta que, muitas vezes, está correlacionada
a uma maneira específica de conceber a própria escola como espaço apenas de
transposição e transmissão de saberes, como se estes tivessem apenas a universidade
como foco de produção. Retomando Freitas (1996, p. 31):

Diferentes concepções de prática de ensino e de estágio e a valorização-
desvalorização que lhes é atribuída revelam, na verdade, diferentes formas
de pensar a escola em suas relações com a sociedade e sua transformação,
diferentes formas de conceber a organização curricular dos cursos de
formação dos profissionais de educação, a elaboração, a produção de
conhecimentos e os diferentes projetos históricos.
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Zeichner (1998) também problematiza essa visão, que consideramos
reducionista sobre a escola, quando afirma que “a maioria dos acadêmicos
envolvidos como o movimento de professores-pesquisadores no mundo reduz
o processo de investigação realizado pelos próprios professores a uma forma de
desenvolvimento profissional [...]” (NOFFKE apud ZEICHNER, 1998, p. 1).
Exemplifica esta visão a ideia partilhada ainda por alguns professores acadêmicos,
nos cursos de licenciatura, de que a escola representa apenas um laboratório de
práticas, um espaço de treinamento de técnicas, de preenchimento de fichas, de
cumprimento de carga horária proposta nas deliberações dos cursos, e não um
espaço de produção e partilha de conhecimentos com profissionais de igual
relevância na formação dos futuros docentes de cada curso.

Consideramos que não há aprendizagem sem reciprocidade, ou seja, não
há aprendizagem dos discentes e docentes da universidade sem a prática escolar e
nem a prática escolar sem o apoio das pesquisas realizadas academicamente. Esta
concepção amplia a responsabilidade e o compromisso dos formadores de
professores na universidade, pela valorização e reconhecimento dos saberes dos
professores orientadores de campo, que, com seus conhecimentos teóricos e
didáticos, redimensionam e ressignificam, ano após ano, a formação dos estagiários.

Também percebo a falta de esforço para realmente tentar mudar os
problemas desvelados. Dificilmente os professores são convidados pelos
pesquisadores a engajar-se intelectualmente na escolha das questões a serem
investigadas, na elaboração do projeto de pesquisa, no processo de coleta
de dados ou na sua análise e interpretação, e até mesmo a partilha os
resultados da pesquisa. [...] (ZEICHNER, 1998, p. 3).

Sabemos que as precárias condições de trabalho dos docentes, na
universidade e mais ainda nas escolas da rede pública, reforçam estes abismos. A
acentuada busca pelo Qualis, por exemplo, advinda da quantidade de publicações,
nem sempre agregada à qualidade das mesmas, não justifica a correria desenfreada
por produções científicas sem o comprometimento político com os sujeitos das
escolas, vistos, por muitos, apenas como objetos de estudo. Jim Ladwig (apud
ZEICHNER, 1998, p. 3), revela-nos que “as condições de trabalho de professores
contribuem para reforçar a separação dos professores e seu trabalho da pesquisa
educacional, permitindo ocorrerem as condições de exploração”.

Desse modo, concepções e práticas nesta direção colaboram por desarticular
a categoria docente e criar “guetos” dentro das coletividades que deveriam ser
criadas na luta conjunta pela superação desta precarização. Precisamos modificar
a concepção de pesquisa e de ensino se não queremos acentuar a dicotomia entre
universidade e Educação Básica.
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Não significa deixar de conceber a escola como espaço de pesquisa, mas
quebrar, nas práticas de estágio, hierarquias cristalizadas que concebem o estágio,
como bem pontuam Lima e Pimenta (2004) apenas como “parte prática dos
cursos de formação de profissionais, em contraposição à teoria”. Nesse contexto,
“o curso nem fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional, nem
toma a prática como referência para a fundamentação teórica; carece de teoria e
de prática”, tornando os currículos, muitas vezes, um “aglomerado de disciplinas
isoladas” demarcando “espaços desiguais de poder na estrutura curricular” – como
demonstram os problemas também detectados pelas mesmas autoras (LIMA;
PIMENTA, 2004, p. 33-34).

Sendo assim, concordamos que é preciso promover a crescente “socialização
dos resultados das pesquisas conduzidas por acadêmicos em escolas que envolvem
ativamente os professores na interpretação da significação das pesquisas para suas
práticas. Alguns pesquisadores universitários estão começando a sentir uma
obrigação ética de se engajar nesse diálogo” (ZEICHNER, 1998, p. 3).

Torna-se um discurso vazio apoderar o estagiário com uma compreensão
de professor pesquisador na escola básica, se concebemos este mesmo profissional
como mero transmissor e reprodutor de saberes oriundos apenas da universidade.
Uma proposta realmente colaborativa de estágio deve conciliar e incluir, como
nos leva a pensar Zeichner, “a equipe escolar, os professores como coinvestigadores
e participantes da análise dos dados na formulação das conclusões [...]”
(ZEICHNER, 1998, p. 3).

Isso pressupõe uma formação de pensadores autônomos, práticos
reflexivos, conscientes de sua ação política pedagógica e uma universidade mais
propositiva, ativa na luta conjunta pela melhoria nas condições de formação inicial
e continuada dos futuros docentes, proporcionando “uma maior interação entre
as vozes dos professores e as dos acadêmicos, de um papel mais decisivo dos
professores na tomada de decisões, de um maior respeito com o conhecimento
do professor [...]” (ZEICHNER, 1998, p. 10).

Em nossas vivências de estágio, temos constatado, que se os professores
universitários e supervisores de estágio não consideram o professor da Educação
Básica como produtores de saberes científicos, o estagiário encontra dificuldades
em assim concebê-lo, reproduzindo esse “preconceito” no registro das observações
participantes e nas intervenções propostas nos diferentes processos de ensino e
aprendizagem.

Isso evidencia como as perspectivas de estágio supervisionado se
materializam nas ações de intervenção do aluno-professor em sala de aula,
tornando primordial repensar a complexidade do trabalho de supervisão e de
acompanhamento da formação docente.
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O estágio, portanto, deveria “possibilitar que os futuros professores
compreendam a complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas
por seus profissionais como alternativa no preparo para sua inserção profissional.”
(LIMA; PIMENTA, 2004, p. 43). Concordamos com as autoras que o estágio é
“eixo de todas as disciplinas do curso, pois todas são “teóricas” e “práticas”;
todos precisam formar professores a partir da análise, da crítica e da proposição
de novas maneiras de fazer educação; todas necessitam oferecer conhecimentos e
métodos para esse processo.” (LIMA; PIMENTA, 2004, p. 44).

Nesse caso, significa dizer que o tripé que compõe a universidade – ensino,
pesquisa e extensão – precisa estar voltado principalmente à luta pela efetivação
de políticas públicas de formação inicial e continuada de qualidade, que
correspondam às necessidades reais detectadas nos diferentes sistemas públicos
de educação. Ao mesmo tempo pensamos que isso se concretizará quando as
licenciaturas forem mais valorizadas dentro da própria universidade. A valorização
do estágio só pode caminhar em concomitância com a valorização da própria
licenciatura. Por isso a relevância do fortalecimento do FOPE (Fórum Permanente
das Licenciaturas da UEL) na reflexão e na luta constante pela consolidação destas
políticas em prol da docência. Há de se ressaltar que os pontos de encontro entre
as duas licenciaturas em questão, têm sido fortalecidos também no FOPE e nos
trabalhos conjuntos realizados por meio do Projeto Prodocência.

Considerações Finais

Diante do exposto, compreendemos que o estágio, deve ser “teórico-prático,
práxis, atitude investigativa, como já enfatizaram Lima e Pimenta (2004, p. 34), e/
ou como mostrou Nascimento (2003, p. VII), “uma maneira peculiar de fazer
pesquisa e ao mesmo tempo inserir na realidade de maneira a intervir”.

Acreditamos ser necessário o rompimento com a concepção de estágio
como “prática modelar: concepção de que a realidade do ensino e os alunos são
imutáveis” ou como “hora da prática: reduzida ao como fazer, manejo de classe”,
como já debateram Lima e Pimenta (2004, p. 36-37). Estas mudanças não podem
ser apenas parciais, feitas apenas por “aconselhamentos”, nos momentos de
orientação coletiva de estágio, deixando-as transparecer como se fossem apenas
de responsabilidade do proceder individual do estagiário. Antes de tudo, deve ser
uma mudança coletiva, de postura profissional de todos os sujeitos envolvidos no
estágio, almejando mudanças de olhares e de paradigmas, de modo a atingir, de
forma concreta, a reorganização dos cursos e os alicerces das propostas político
pedagógicas de cada licenciatura.

Alguns professores acadêmicos poderiam dizer que estamos dando
importância exagerada ao estágio no processo educativo ou enfatizando, com
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falsas utopias, a sua influência no contexto dessas mudanças. Mas, para nós, repensar
o lugar a ser ocupado pelo estágio nas licenciaturas, na universidade e em todos os
âmbitos da formação docente, está entre os principais pressupostos da mudança
proposta mais sistêmica.

Nossas vivências conjuntas no FOPE e nossas experiências nos campos de
estágio, têm nos demonstrado que pelo estágio colaborativo, conseguiremos
estabelecer, e em alguns caso restabelecer, os elos significativos com as reais
necessidades e expectativas das escolas e dos estudantes da Educação Básica. Por
meio do estágio, podemos redefinir novas propostas de formação de professores,
pensadas no campo concreto de atuação, alimentadas pelas demandas que são
rotineiramente colocadas nas escolas aos supervisores/orientadores.

Por isso, torna-se fundamental que os docentes da área de metodologia de
ensino e estágio supervisionado tenham melhores condições para acompanhar
mais sistematicamente este trabalho tão complexo e instigante. No caso das Ciências
Sociais há uma área específica de Metodologia de Ensino de Sociologia e Estágio
Supervisionado, legitimada inclusive na proposta de mudança de regimento do
próprio departamento, e no caso da Pedagogia, docentes de várias áreas de
conhecimento do curso atuam como supervisores de estágio. Mas, solicitar
melhorias permanentes para estas áreas, não significa afirmar que os problemas a
ser detectados por meio do acompanhamento sistemático do estágio, sejam de
responsabilidade exclusiva apenas daqueles que os supervisionam. Pelo contrário,
significa dizer que há de se lutar coletivamente por melhores condições de trabalho
de todos os docentes, inclusive pela melhoria das condições de atuação das equipes
responsáveis pelo estágio, compreendendo suas demandas, seus campos e as
especificidades que este trabalho impõe.

Por conseguinte, a perspectiva aqui defendida vê o estágio carregado de
sentido, de vida, de trabalho concreto. Por isso é ilusão pensar “que as situações de
ensino são iguais e poderão ser resolvidas com técnicas” (LIMA; PIMENTA,
2004, p. 40). Pensamos que o estágio é espaço de problematização constante e
direta da realidade, mas “numa perspectiva de encaminhar propostas e soluções
aos problemas estruturais sociais, políticos e econômicos dos sistemas de ensino e
seus reflexos no espaço escolar e na ação de seus profissionais”. (LIMA; PIMENTA,
2004, p. 40). Dizemos isso porque cremos, como, Nascimento (2003), que pelo
estágio, podemos “aprender e produzir conhecimentos novos”. Só assim “este
deixa de ser atividade meramente formal para se constituir um verdadeiro
aprendizado” (NASCIMENTO, 2003, p. VII). Assim como para Pacchioni (2000),
nossa concepção de prática educativa, nas Ciências Sociais e na Pedagogia, também
se constitui em um “processo-projeto profissional’, que vê o estagiário como
sujeito criativo, “autor de uma ação singular’. Aí a referência de educação como
‘processo-projeto de humanização do sujeito’.” (PACCHIONI, 2000, p. 35).
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FACETAS DE UMA
CIÊNCIA IDEOLÓGICA

Angélica Lyra de Araujo1

O Fantasma da Eugenia

A época moderna trouxe em si a criação de novos valores e instituições que
transpassa barreiras cronológicas. Após três séculos de modernidade, ainda somos
influenciados pelas transformações radicais na vida social e também na ordem
cultural. Esse processo não só propiciou o advento da ciência e da técnica, como
também as moldaram nas formas que hoje conhecemos.

Ao realizarmos uma análise sociológica, podemos verificar que os avanços
da ciência estão direcionados aos interesses econômicos e políticos de uma
determinada classe social. Na medida em que o desenvolvimento tecnológico da
ciência aumenta a certeza sobre o futuro, esse fenômeno aguça simultaneamente
os dilemas éticos contemporâneos. O que hoje constatamos é a existência de uma
ciência cuja preocupação primeira não é a preservação e sobrevivência natural da
vida, muito menos a diversidade cultural dos povos. Portanto, a ciência, enquanto
produção humana e com o intuito de alcançar os seus objetivos, está disposta até
mesmo inconscientemente a levar a humanidade ao aniquilamento. É por isso que
damos ênfase ao fato de que “as experiências históricas do fascismo e do estalinismo
confirmam a imagem surgida de uma sociedade integrada totalitariamente.”2

(HABERMAS, 1998, p. 180). Ela não leva em consideração a ética, elemento
fundamental de qualquer organização social e equilibrada.

É por esta razão, que, ao longo da nossa história, têm-se gerado grandes
questões polêmicas. Elas são inquietantes porque, na verdade, são frutos de um
sistema que mata a vida biológica, destrói a dignidade humana e transforma tudo
o que é cultural antropológico em coisa-mercadoria.

Busquemos o que nos ensinam os fatos históricos provenientes de uma
ciência feita ideológica. A pesquisa biológica de caráter natural foi aplicada à teoria
social. Hofstadter, na obra Social Darwinism in American Thought (Darwinismo Social
no Pensamento Americano), ao analisar a fundamentação teórica ideológica do
imperialismo norte-americano, explica-nos que:

1 Doutoranda em Ciências Sociais pela FCLAR/UNESP. Contato: lyradearaujo@hotmail.com.
2 “Las experiencias históricas del fascismo y  el estalinismo confirman la imagen surgida de
una sociedad integrada totalitariamente”.
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Imperialistas, enquanto fazendo uso do Darwinismo em defesa da
subjugação das raças mais fracas, poderiam apontar para A Origem das
Espécies, principalmente ao seu subtítulo A Preservação de Raças
Favorecidas na Luta para Vida. Darwin estava falando sobre pombos, mas
os imperialistas não viram nenhuma razão pela qual as teorias dele não
deveriam ser aplicadas aos homens, e todo espírito naturalista de uma visão
de mundo parecia exigir uma eficácia vigorosa e inflexível na aplicação de
conceitos biológicos3. (HOFSTADTER, 1955, p. 170-171 – tradução nossa).

Este tipo de pensamento social ganhou forças à medida que o sujeito,
conhecendo a natureza, encontra meios para dominar completamente o outro ser
humano. Esse movimento científico ficou conhecido como o darwinismo social.
Com este não demorou muito para que os ideólogos da ciência fizessem uso
desses conhecimentos para sustentar seus interesses de classe. O eugenismo, como
movimento científico, não consegue se livrar dessas características.

A prática do darwinismo associada aos avanços tecnológicos da ciência
levou ao estabelecimento da eugenia, como tentativa de buscar a criação de uma
raça perfeita.4 O cientista britânico Francis Galton (1822-1911), primo de Charles
Darwin, fundou o movimento da eugenia, cunhando esse nome, enquanto o
darwinismo chegava ao público norte-americano. Galton e Darwin, através do
Estado, davam apoio para que a ciência pudesse agir mediante a seleção natural e
melhorar as características físicas e mentais da população.

O eugenismo, de acordo com Nalli (2000), é marcado pela égide cientificista.
Ideologicamente, o eugenismo buscava trabalhar as grandes questões éticas e as
relações sociais com o intuito de melhoria e de regeneração racial. Estava também
interessado em um programa cuja finalidade era a higiene e o controle de natalidade
da população, com a intenção de enobrecer o físico e o mental do indivíduo.

Em geral, o termo eugenismo, historicamente, mantém-se associado ao
movimento nazifascista. O arianismo hitleriano gerou uma ampla e massiva prática

3 Imperialists, calling upon Darwinism in defense of the subjugation of weaker races, could
point to The Origin of  Species, which had referred in its subtitle to The Preservation of
Favored Races in the Struggle for Life. Darwin had been talking about pigeons, but the
imperialists saw no reason why his theories should not apply to men and the whole spirit of
the naturalistic world-view seemed to call for a vigorous and unrelenting thoroughness in
the application of  biological concepts. (HOFSTADTER, 1955, p. 170-171).
4 Parafraseando Hofstadter, vemos que após o início do século XX a eugenia tomou formas
organizadas nos países da Inglaterra e nos Estados Unidos. A partir daí, a eugenia cresceu tão
rapidamente que em 1915 já havia se tornada moda nos meios acadêmicos. A eugenia tem se
mostrado como um dos aspectos mais duradouro do darwinismo social (HOFSTADTER,
1955, p. 161).
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da eugenia não só na Alemanha, mas em toda a Europa. A palavra em si tem
conotação tão negativa que alguns pesquisadores da área da genética querem mudar
o termo, desvinculando-o dos horrores dos campos de concentração.

Segundo Boukhari, o eugenismo tornou-se um tabu logo após a chegada
dos comunistas ao poder em 1949. Também o mundo ocidental, devido às
experiências eugênicas da Segunda Guerra Mundial, passa a temer a aplicação da
eugenia. Entretanto, em 1978, com a implantação da política do filho único, o
eugenismo ressurgiu fortemente. Temos então um rigoroso controle da natalidade
em países pobres, que foi ideologicamente financiado por países ricos. Isso se deu
devido à ameaça que a superpopulação pobre representava e ainda representa aos
padrões de consumo dos países ricos. O resultado, então, é o retorno da eugenia
mascarada em um programa político-institucional cuja prática passa a ser vista
como um instrumento imprescindível para a salvação da nação.

Hofstadter (1955) faz referência a esta discussão – que é atual – ao tratar da
questão do eugenismo na ideologia capitalista de salvação nacional ainda no século
XX. Diz ele:

Os primeiros eugenistas aceitaram tacitamente a identificação do ‘adequado’
com a classe alta e o ‘inadequado’ com a mais baixa, o que já havia sido
característica do Darwinismo social mais antigo. As advertências deles sobre
a multiplicação de retardados na parte mais baixa da escala social, e o hábito
deles de falar do “apropriado” como se todos eles fossem cidadãos nativos,
prósperos, com educação universitária, sustentavam a velha convicção que
o pobre está e permanece classe baixa por deficiência biológica em vez de
condições ambientais. O foco quase exclusivo deles nos aspectos físicos e
médicos da vida humana ajudou distrair a atenção pública dos grandes
problemas de bem-estar social. Eles também foram em grande parte
responsáveis pela ênfase à preservação da “estirpe racial” como meio de
salvação nacional…5 (HOFSTADTER, 1955, p. 163 – tradução nossa).

5 Early eugenists tacitly accepted that identification of the “fit” with the upper class and the
“unfit” with the lower that had been characteristics of the older social Darwinism. Their
warnings about the multiplication of morons at the lower end of the social scale, and their
habit of  speaking of  the “fit” as if  they were all native, well-to-do, college-trained citizens,
sustained the old belief that the poor are held down by biological deficiency instead of
environmental conditions. Their almost exclusive focus upon the physical and medical aspects
of human life helped to distract public attention from the broad problems of social welfare.
They were also in large part responsible for the emphasis upon preserving the “racial stock”
as a means of national salvation…
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Certamente o mundo industrializado estava eufórico com o discurso da
purificação racial. Ele poderia novamente esperar pela tão sonhada redenção
nacional, por meio de um melhoramento genético da raça. E isso satisfaria o seu
interesse de domínio econômico e político e até mesmo atenderia as suas mais
excêntricas paranoias sociais e culturais. Retornando à questão do arianismo
hitleriano, vale ainda dizer que:

É preciso relembrar os horrores cometidos pelos nazistas em nome do
eugenismo: suas teorias pseudocientíficas desenvolveram-se nos anos 30 e,
a partir de 1939, justificaram a eliminação de judeus, deficientes (100 mil
‘eutanásias’ em 5 anos) e ciganos, entre outros. E nome da ciência e da raça
dos senhores, médicos e geneticistas realizaram terríveis experiências em
cobaias humanas [...] Impossível passar ante esse oceano de sangue em
frente como se nada tivesse acontecido. (BOUKHARI; OTCHET, 1999,
p. 34).

Hitler e seus seguidores usaram o conceito de eugenia, dando-lhe outro
sentido para então justificar seus crimes contra a humanidade. Eles alegavam que
estavam melhorando a espécie humana, ao destruírem pessoas que eles julgavam
raças inferiores.  O abuso da ciência em nome de uma ideologia é evidente quando
constatamos no discurso de Hitler o desejo de se obter um sangue puro. Hitler
(apud BIZZO, 1994/1995, p. 34) dizia que

[...] as causas exclusivas da decadência de antigas civilizações [arianas] são: a
mistura de sangue e o [conseqüente] rebaixamento da raça. Está provado
que não são as guerras perdidas que aniquilam os homens e sim a perda
daquela resistência, que só o sangue puro oferece.

Com efeito, pode-se concluir, de acordo com Bizzo, que a falha científica
dessa eugenia encontra na certeza de que há raças humanas que são puras, e
consequentemente, outras que não são. A esta posição segue o conceito de raça
usada para se tratar das espécies de animais domésticos submetidos pelos cientistas
à rigorosa seleção artificial. Ora, se é que nos é eticamente permitido, será que
podemos comparar, tratar pessoas como se fossem animais ou plantas? Pode o
cientista alterar a constituição genética do sujeito, de forma a atender interesses da
classe detentora de poder?

Na verdade, a ciência não mais corresponde ao compromisso ético com o
ser humano – se é que o teve alguma vez. É o que afirma Agamben (1998) sobre
algumas experiências em que ficaram explícitas as suas negligências em ajudar a
humanidade a encontrar respostas para as suas inquietações existenciais. Diz
Agamben, textualmente:
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Auschwitz foi um fenômeno único (ao menos a respeito do passado, quanto
ao futuro se pode apenas esperar) que tenha sido um fenômeno único, é
muito provável (Até o momento em que escrevo e apesar do horror de
Hiroshima e Nagasaki, a vergonha dos Gulag, a inútil e sangrenta campanha
do Vietnã, o autogenocídio cambodiano, os desaparecidos da Argentina, e
as muitas guerras atrozes e estúpidas às quais temos assistido, o sistema de
concentração nazista permanece o único6. (LEVI apud AGAMBEN, 1998,
p. 29 – tradução nossa).

Poderíamos dizer, caso Marx estivesse entre nós, que o espectro da eugenia
ronda todo o avanço tecnológico da ciência. Se não ficarmos alerta, a eugenia nas
suas formas ideológicas poderá retornar com toda força, ressuscitando fantasmas
históricos, como o nazismo, que já pareciam superados. O seu desenvolvimento,
de acordo com Meyer, é capaz de produzir, com o uso de um método técnico
científico, a eliminação de valores intrinsecamente importantes para a organização
e preservação da vida.

Sobre isso, Adorno (1999, p. 42) nos fala que “o pensar se coisifica no
processo automático que transcorre por conta própria, competindo com a máquina
que ele próprio produz para que esta possa finalmente substituí-lo”.

Por conta disso, alguns estudiosos afirmam que estamos vivendo nas
fronteiras de um novo eugenismo. A floração de novos conhecimentos do campo
da genética tornará possível em breve determinar claramente a constituição genética
das pessoas. E isso nos preocupa eticamente, porque a eugenia poderá decidir
quais seres humanos melhor qualificam como transmissores de genes. Seremos,
portanto, capazes de lidar com o conhecimento genético da natureza do nosso
ser?

Meyer, ao fazer uma retrospectiva histórica, demonstra essa mesma
preocupação. Ele aponta para a condição em que a ciência moderna se encontra
atualmente, que é na verdade consequência da ausência ética causada pela distinta
dicotomia entre saber e poder. A razão assume na modernidade o papel
fundamental na construção do conhecimento científico, implicando a um só tempo
ideias de ordem e controle sociocultural. No que se refere à ideia de controle e de
ordem, Horkheimer (1975, p. 137 – tradução nossa) nos esclarece ao dizer:

6 Auschwitz sia stato un fenómeno unico (almeno ripetto al passato, per il futuro si  può
soltanto sperare) è assai probabile (“Fino al momento  in cui scrivo, e nonostante l’orrore di
Hiroshima e Nagasaki, la vergogna dei GULAG, l’inutile e sanguinosa campagna del Vietnam,
l’autogenocidio cambogiano, gli scomparsi  in Argentina, e le molte guerre atroci e stupide a
cui abbiamo in seguito assistito, il sistema concentrazionario nazista rimane tuttavia un
unicum...”).
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Em suma, a experiência nos tem ensinado que o fascismo dominou quando
toda a situação econômica pedia uma organização planejada e quando as
forças dirigentes direcionaram para seus próprios canais de necessidade de
tal planificação. Assumiriam o controle de toda a sociedade, não para
satisfazer as necessidades da comunidade [...] e sim para favorecer os seus
próprios interesses particulares. A participação do Estado, que foi utilizada
para um enérgico programa de saneamento nacional em especial a
regularização das condições de trabalhos, significou nas mãos daqueles
senhores um sinal da manipulação de todas as forças produtivas para os
fins de uma guerra de agressão.7

É evidente que o indivíduo, ao receber educação básica, tem seus referenciais
éticos construídos de acordo com o momento histórico do seu tempo. A história
é pródiga em nos revelar como a estrutura axiológica do ser humano em sociedade
recebe influência do espaço histórico cultural. Moldado à semelhança de “valores”
estabelecidos a partir dos interesses de uma classe social mais forte, o sujeito, para
não sucumbir a esse poderio ideológico, acaba tendo uma mentalidade dócil ao
fenômeno de dominação. Tudo acaba se tornando eticamente normal.

Assim, a eugenia, no processo de sobrevivência, torna-se uma conquista da
ciência, cuja dimensão ética não é levada em consideração. O ser humano assume
que se manter lutando é mais importante do que vencer a batalha do melhoramento
racial. A sociedade torna-se reflexo daqueles que dominam a ciência, o
conhecimento, os poderes econômicos e políticos. O sujeito comum assimila
somente aquilo que lhe é permitido para a construção de uma ética ideológica.
Então, “experimentamos assim a impressão de que a civilização é algo que foi
imposta a uma maioria contrária a ela por uma minoria que supõe apoderar-se
dos meios de poder e de coerção” (FREUD, 1948, p. 1278). Ocorre assim uma
disposição, poderíamos dizer até inconsciente, à aceitação do autoritarismo presente
em seu modo de pensar e de se comportar.

Parafraseando Horkheimer, é necessário organizar certa ordem ética na
ciência, garantindo uma profunda autorreflexão de suas atitudes, principalmente
nas políticas implantadas pelo Estado. Não há neutralidade nas ciências, muito

7 En suma, la experiencia nos ha enseñado  que el fascismo subió cuando toda la situación
económica pedía una organización planificada y cuando las fuerzas dirigentes derivaron hacia
sus propios canales la necesidad de tal planificación. Asumieron el control de toda la sociedad,
no para satisfacer las necesidades de la comunidad [...] sino para favorecer sus propios intereses
particulares. A participación del Estado, que fue utilizada para un enérgico programa de
saneamiento nacional, en especial la regulación de las condiciones laborales, significó en
manos de aquellos señores la manipulación de todas las fuerzas productivas para los fines de
una guerra de agresión. (HORKHEIMER, 1975, p. 137).
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menos na conduta do Estado, enquanto houver uma classe que o controle a partir
de interesses não universais. Podemos perceber isso na abordagem que fizemos
sobre a eugenia, por exemplo. A ciência carece de conhecer os motivos sociais
que a levam agir pensando no bem estar da humanidade ou somente nos interesses
de grupos de poder. Além do mais, agora, na era da tecnologia de informação “a
ciência deveria conduzir-se criticamente para consigo mesma e para a sociedade
que ela produz”8 (HORKHEIMER, 1975, p. 57). As informações chegam tão
depressa que não temos sequer tempo de eticamente digeri-las com qualidade.

Compete também à genética, até então como ciência de maior projeção
para o futuro, criar uma vigilância ética interna para garantir a sua credibilidade
social. Ao mesmo tempo, ela deve estar disposta a uma avaliação ética por parte
da sociedade acerca das suas possibilidades tecnológicas e consequências. Dessa
maneira, evitar-se-ia possivelmente tendências eugênicas e a paranoia de se criar
um ser perfeito, um sujeito ideal, cuja finalidade sociocultural é eticamente dúbia.

Projeto Genoma: clonagem humana

Na obra Orientarsi, Filosofare com Eric Weil, Kirscher (1989, p. 15 – tradução
nossa) argumenta-se:

[...] o mundo com o qual nos confrontamos pode ser brevemente
caracterizado como um mundo em crise, essencialmente em crise. Isto
significa que não é mais um kosmos: a sua ordem, os seus valores, as suas
condutas mudam e renovam continuamente. A realidade nos aparece
confusa, desordenada, complexa, feito de entrelaçamento nos
relacionamentos e nas comunicações, ação e interação, sem um elemento
estável, central, organizador, sem um propósito final, sem uma construção
que não seja meramente técnica. Nesta rede infinita tudo pode acontecer –
tudo é tecnicamente possível – cada elemento e cada processo não tem
outro valor a não ser o de se desenvolver 9.

8 “La ciencia debería conducirse críticamente para consigo misma y para con la sociedad que elle
produce.” (HORKHEIMER, 1975, p. 57).
9 “Il mondo con il quale ci confrontiamo può essere in breve caratterizzato come un mondo
in crisi, essencialmente in crisi. Questo significa che non è più un kosmos: il suo ordine, i suoi
valori, le sue procedure cambiano e si rinnovano continuamente. La relata ci appare sempre
più confusa, disordinata, complexa, fatta d’intrecci e di connessioni, di processi, relazioni,
comunicación, azioni e interazioni, senza un elemento stabile, centrale, organizzatore, senza
scopo finale, senza costrizioni che non siano meramente tecniche. In questa rete infinita nella
quale tutto può sucederé – tutto ciò che è técnicamente possibile – ogni elemento e ogni
processo non ha altro valori di quello della funzione che svolge. (KIRSCHER, 1989, p. 15).
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A sociedade da modernidade, ao longo do processo civilizatório,
demonstrou uma confiança inabalável na razão. Isto foi, então, o alicerce da criação
de uma racionalidade perversa e dominadora. Consequentemente, o que vemos é
a experiência da perda de sentido e da liberdade na vida humana causadas por
essa ideia de razão e ciência. Oliveira (1989, p. 32) reforça esse argumento ao
comentar que a:

[...] racionalidade se tornou sinônimo de instrumentalização, assim que todas
as esferas da vida humana foram pouco a pouco sendo anexadas a essa
lógica de dominação. O resultado, a longo prazo, desse processo é o mundo
totalmente administrado e robotizado, onde o sujeito coisificado se reduz a
uma peça de uma máquina, cujo funcionamento se rege por imperativos
do próprio sistema, independentemente da consciência e da vontade dos
sujeitos.

Assim, verificamos que o pensamento instrumental leva a esforços racionais
que primam pela busca de autodestruição radical da humanidade. O absurdo,
segundo Oliveira (1989, p. 28), “toma o lugar da razão, e a espécie humana planeja
atentado radical contra si mesma”.

Neste contexto, percebemos a exigência de uma reflexão ética sobre o
direcionamento que se tem dado à ciência diante das novas tecnologias deste
início de século. Temos que nos precaver contra a questão do lucro, que está
presente nas novas descobertas científicas. Isto se dá à medida que compreendemos
que:

Substituía-se a relação entre população e recursos por aquela entre
desenvolvimento  científico-tecnológico e ambiente, e começava-se a falar
da necessidade de mudar o modo de vida e o nível de seu consumo10.
(VIANO, 1997, p. 1 – tradução nossa).

Agora, a preocupação maior é sabermos o que realmente faremos com os
avanços científicos e tecnológicos. A história nos dá exemplos claros de quantas
vezes descobertas científicas têm sido mal utilizadas, colocando em risco a
sobrevivência da espécie humana, pois, segundo Freud (1948, p. 1278), “as criações
dos homens são fáceis de destruir, e a ciência e a técnica por eles construídas
podem também ser utilizadas para a sua destruição”.

10 “Al rapporto tra popolazione e risorse si sostituiva quello tra la sviluppo científico-tecnologico
e l’ambiente, e si incominciava a parlare della necesita di cambiare il modo di vita della società
occidentale e il livello dei suoi consumi” (VIANO, 1997, p. 01).
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Ao contemplarmos a trágica histórica de pesquisas em e com seres humanos
ao longo do século, vemos que, muitas vezes, crianças e adultos com retardos
mentais, idosos, recém-nascidos, presidiários, negros, ciganos, judeus, entre outros,
foram transformados em coisas, em meros objetos de uso e de manipulação.
Essas pessoas foram vítimas de uma imoralidade daqueles que possuíam ou
almejam ter o domínio da técnica, mas, sobretudo ter o poder sobre a existência
da vida.

As pesquisas eram incentivadas fortemente, como podemos constatar por
meio da famosa frase do físico Oppenheimer, no período da Segunda Guerra
Mundial. Assim dizia ele: “quando vocês virem algo de tecnicamente delicioso,
continuem em frente e façam-no, sem se perguntarem sobre o que é preciso
fazer, a não ser depois que vocês tiverem obtido seu sucesso técnico” (DOSSIÊ
GENÉTICA E ÁTICA, 1994/1995, p. 12). Encontramos, portanto, uma
característica típica da ciência instrumental na era moderna, cujos valores éticos
são excluídos das estruturas sociais, ficando em último plano de reflexão, pois os
interesses econômicos são mais importantes do que a própria dignidade humana.

Já dizia Marx (1997, p. 21), enfatizando a ideia de que os indivíduos agem
e fazem a sua própria história sob influências daqueles, que os sujeitos constroem
a sua fundamentação axiológica ao se defrontar diretamente com legados históricos
transmitidos pelo passado. “A tradição de todas as gerações mortas oprime como
um pesadelo o cérebro dos vivos”.

É por isso que a ideia de clonar seres humanos nos inquieta tanto, já que, ao
tratar desse assunto, acendem-se os debates sobre os riscos e implicações científicas,
sociais, morais e éticas que envolvem a manipulação genética. O termo ‘clonagem’
indica por vez a produção artificial de uma cópia genética, idêntica a uma
preexistência, mediante a manipulação do embrião, que é o produto da concepção
até o terceiro mês de vida intrauterina.

Paradoxalmente, o Projeto Genoma, assim como é chamado, tem como
finalidade mapear a sequência completa de todos os genes que fazem parte do
código genético humano. Os pesquisadores diferenciam dois tipos de clonagem,
a terapêutica e a com fins reprodutivos.

A clonagem terapêutica ocorre quando algumas células (de adulto ou
embrião) com determinadas funções são retiradas e duplicadas no mesmo tipo.
As células produzidas nesse procedimento poderiam ser utilizadas em transplantes.

Na clonagem com fins reprodutivos também se retira somente um tipo de
célula. No entanto, a partir dela, geram-se todos os outros tipos de célula. Por
meio desta técnica, pode se chegar a formar outro ser vivente: ter-se-ia assim o
“clone”, uma perfeita cópia genética de sua matriz.

Para alguns pesquisadores, a clonagem com fins reprodutivos é o cúmulo
da instrumentalização do ser humano. Ela considera o indivíduo um meio de
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satisfazer a outro e não um fim em si. Além disso, isto acaba furtando
fundamentalmente o direito de cada um nascer sem ser já predeterminado pelos
desejos da ciência.

Entretanto, segundo a geneticista Mayana Zatz, coordenadora do Centro
de Estudos do Genoma Humano da USP, por meio desta técnica será possível
investigar questões como, entre outras, “por que diferimos entre nós, por que
temos respostas diferentes à medicação, por que adoecemos, por que morremos,
como o ser humano evoluiu, quanto de nosso comportamento e de nossa
personalidade é determinado por genes” (COSTA, 2000, p. 23).

Quando se conseguir traçar o DNA de cada pessoa, os cientistas poderão
projetar o indivíduo do futuro. A ciência terá em seu poder uma poderosa e
perigosa arma. A ciência saberá tudo a respeito do sujeito, como o seu presente e
o seu futuro, a predisposição para determinadas doenças e características físicas.
Todavia, ninguém garante que este tipo de informação servirá somente para a
prevenção ou cura de doenças.

São intrigantes as interrogações sobre o que os seres humanos poderão
fazer com o domínio de tal técnica. Antes, porém, temos que rever profundamente
os valores inerentes à manutenção da vida. Se não tivermos uma discussão ética a
respeito dessa temática fica a dúvida: seria o cientista capaz de criar sofisticadas
formas de discriminação e escravidão? Ou, será que teremos a criação de novos
Frankensteins? E ainda, é possível termos o ressurgimento da eugenia nazista?
Ora nem precisamos responder, porque a própria história nos tem dado a
compreensão das possíveis respostas.

Contudo, sabemos por meio das leituras realizadas que estas descobertas
trarão um impacto muito grande na economia. A selvagem corrida para decifrar
os genomas do indivíduo, das plantas e dos animais tem movimentado milhões e
atraído a atenção de poderosos laboratórios. Nisto está mergulhado o maior
desejo do sujeito: de dominar uns aos outros e a natureza. Podemos dar um
exemplo do abuso do domínio do homem sobre a natureza: segundo Hans Jones11

foi o choque mundial causado pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Da
destruição causada ao longo dos anos levantou-se uma nova preocupação e

11 Hans Jones foi um filósofo alemão, que nasceu em 1903 em Mönchengladback na Alemanha
e morreu em 1993 em Nova York. Propôs a busca pelas bases de uma nova ética, alicerçada no
princípio da responsabilidade individual de cada um, perante a sociedade, perante nós
mesmos. Para Siqueira, a responsabilidade pregada por Hans Jones é vista, portanto, “na
ética, a articulação entre duas realidades, uma subjetiva e outra objetiva. É forjada por essa
fusão entre o sujeito e a ação. Ao mesmo tempo, há também um aspecto de descoberta que
se revela na ação propriamente dita e suas conseqüências. A ordem ética está presente, não
como realidade visível, mas como um apelo previdente que pede calma, prudência e equilíbrio”.
(SIQUEIRA, 1999, p. 348).
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questionamento sobre o perigo do mau direcionamento de nosso próprio poder,
principalmente em relação à natureza.

Adorno (1999, p. 24) nos lembra que “o preço que os homens pagam pela
multiplicação do seu poder é a sua alienação daquilo sobre o que exercem o
poder”. Sabendo que por detrás do desejo de poder está o cerne do sistema
capitalista, a pressão para ser competitivo, enraizado como tal nas esferas sociais.

De acordo com Boukhari e Otchet (1999), o instrumento genético pode
ser mais um meio de exclusão social, porque aqueles pais que dispõem de melhores
recursos financeiros darão aos seus filhos o melhor material genético. Possivelmente,
teremos graves problemas de identidade e de relações humanas. A corrida ao
dinheiro e ao poder volta-se para o útero. Então, quais seriam as dificuldades de
uma criança que não correspondesse aos desejos dos pais? Será que ela estaria
contente com a sua carga genética? Estariam as futuras crianças sendo manipuladas
geneticamente, para serem parte de um plano mal intencionado e racista? Se acaso
isso se tornar real, perder-se-á totalmente o reconhecimento da dignidade do
indivíduo e do valor da raça humana.

É por esta razão que surgiu a Declaração Universal do Genoma Humano e dos
Direitos Humanos da UNESCO, de 1997. O documento explicita três princípios
fundamentais na proteção da humanidade em relação às implicações da biologia
e da genética: dignidade humana, liberdade de pesquisa e solidariedade humana.

Luccas (2001), em seu artigo intitulado Os Imperativos Éticos da Clonagem
Humana, refere-se a esses princípios como uma orientação para as pesquisas e o
progresso da genética. Para ele, em qualquer tipo de pesquisa que se faça, é
primordial levar em consideração a dignidade, a liberdade da pesquisa e
solidariedade humana.

É este o momento para revermos o direcionamento que estamos dando a
nossa existência, lembrando que seremos julgados pelas nossas posturas éticas
ante os avanços biotecnológicos. Deve-se ainda ponderar os nossos compromissos
éticos com as futuras gerações. Sobre isso vale recordar a fortíssima expressão de
Marx a Siegfried Meyer ao se referir a este compromisso com a humanidade.
Marx dizia que: “se se quer ser um boi, naturalmente se pode dar as costas aos
tormentos da humanidade e cuidar somente da própria pele” (apud RÊGO, 1999,
p. 9).

Resta-nos sairmos de nossa apatia intelectual e buscarmos em nossos dias
uma profunda reflexão sobre nossas ações, principalmente sobre as consequências
das mesmas. Para isso temos a bioética. Ela protege a vida biológica dos seres
humanos, bem como as suas relações com a sociedade. É na verdade um
instrumento que fornece elementos para redirecionarmos a nossa trajetória de
vida.
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IMPORTÂNCIA DO USO CORRETO
DE MEDICAMENTOS

Daniela Cristina de Medeiros1

Introdução

Os progressos da terapêutica medicamentosa têm sido notáveis, desde o
aparecimento dos primeiros anti-infecciosos na década de 1930 e 1940, tendo o
uso dos medicamentos influenciado fortemente para a redução da morbidade e
mortalidade ao longo do século XX (LEITE et al., 2008).

Os medicamentos constituem ferramentas poderosas para aliviar o
sofrimento humano. Podem promover cura, prolongar a vida e/ou retardar o
surgimento de complicações associadas a doenças, facilitando o convívio entre o
indivíduo e sua enfermidade. Além disso, é possível considerar o uso apropriado e
racional dos medicamentos como tecnologia altamente custo-efetiva, uma vez que
podem influenciar a utilização do restante do cuidado médico. Por outro lado,
podem aumentar os custos da atenção à saúde se utilizados inadequadamente e/
ou levar à ocorrência de reações adversas a medicamentos (LEITE et al., 2008).

Ao mesmo tempo em que os medicamentos podem promover efeitos
benéficos à saúde do paciente, a utilização inadequada tem como consequências o
aparecimento de doenças, agravos ou complicações, além de elevar os gastos na
área da saúde (VOSGERAU et al., 2011).

Para realizar o uso seguro e racional dos medicamentos é importante
conhecer algumas características dos mesmos. Este texto apresentará uma revisão
com algumas informações, em linguagem simples e clara, no intuito de contribuir
para a correta utilização dos medicamentos. Estes temas foram abordados, em
forma de palestra, na III Jornada de Humanidades do Colégio de Aplicação da
Universidade Estadual de Londrina (UEL), realizada nos dias 02 e 03 de maio de
2011 na cidade de Londrina/PR.

Remédio Versus Medicamento

“Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um
medicamento” (ANVISA, 2010, p. 5).

1 Doutoranda em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Londrina. Contato:
danielamedeiros@hotmail.com
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No dia a dia é muito comum notar pessoas ou meios de comunicação
utilizando a palavra remédio como sinônimo de medicamento. No entanto, elas
não têm o mesmo significado.

Remédios são cuidados que utilizamos para curar ou aliviar os sintomas de
alguma doença (BARREIRO; LIMA, 2005). Já os medicamentos são substâncias
ou preparações elaboradas em farmácias (medicamentos manipulados) ou indústrias
(medicamentos industriais), que devem seguir as determinações legais de segurança,
eficácia e qualidade (ANVISA, 2010).

Remédio é um termo amplo, aplicado a todos os recursos terapêuticos para
combater doenças ou sintomas. Sendo assim, repouso, fisioterapia, acupuntura,
chás, soro caseiro, banhos mornos, podem ser considerados “remédios”
(SCHENKEL et al., 2004).

Finalidade dos Medicamentos

Medicamentos são produtos tecnicamente elaborados com a finalidade de
diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas e, também, modificar
determinados estados fisiológicos. Ao utilizar um medicamento, é importante ter
bem claro qual a ação dele esperada (SCHENKEL et al., 2004):

– alívio dos sintomas: neste grupo estão os medicamentos que diminuem ou
eliminam sintomas (dor, febre, inflamação, tosse, coriza, vômitos, náuseas, ansiedade,
insônia, outros), mas não atuam nas causas da doença (ANVISA, 2010);

– cura das doenças: medicamentos destinados a eliminar as causas da doença
ou corrigir uma função corporal deficiente. Neste grupo estão os antibióticos,
anti-helmínticos, antiprotozoários, suplementos hormonais, vitamínicos, minerais,
outros (SCHENKEL et al., 2004);

– prevenção de doenças: medicamentos utilizados para evitar doenças. Atuam
restabelecendo funções corporais, auxiliando o sistema imunológico ou na proteção
contra microrganismos. Neste grupo estão os soros, vacinas, antissépticos,
profiláticos da cárie, complementos vitamínicos, minerais e enzimáticos, outros
(SCHENKEL et al., 2004);

– diagnóstico: medicamentos ou produtos aplicados no corpo para auxiliar o
diagnóstico de doenças ou avaliar o funcionamento dos órgãos. Neste grupo estão
os contrastes radiológicos, meios auxiliares para o diagnóstico oftálmico, outros
(SCHENKEL et al., 2004);

– modificação de estados fisiológicos: alguns medicamentos são utilizados com a
finalidade de alterar uma situação do organismo como, por exemplo, os
anticoncepcionais, empregados para evitar a gravidez (SCHENKEL et al., 2004).
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Formas Farmacêuticas

O efeito do medicamento se deve a uma ou mais substâncias ativas com
propriedades terapêuticas reconhecidas cientificamente, que fazem parte da
composição do produto, denominadas fármacos, drogas ou princípios ativos
(ANVISA, 2010). Estas substâncias são associadas a outras sem ação farmacológica
própria (excipientes), dando origem às formas farmacêuticas (SCHENKEL et al.,
2004). Podemos dizer que a forma farmacêutica é a forma física de apresentação
do medicamento, que pode ser dividida em sólida, líquida, semissólida e gasosa.

As formas farmacêuticas, segundo a ANVISA (2010, p. 6), têm a função de:
– facilitar a administração;
– garantir a precisão da dose;
– proteger a substância durante o percurso pelo organismo;
– garantir a presença no local de ação;
– facilitar a ingestão da substância ativa.
Exemplos de formas farmacêuticas:
– sólidas: comprimidos, cápsulas, grânulos e pós;
– semissólidas: pomadas, cremes, loções, pastas e géis;
– líquidas: xaropes, injetáveis e soluções;
– gasosas: aerossóis (sprays).

Comprimidos

Comprimido é uma forma farmacêutica compacta,  destinada,
frequentemente, à via oral. Na maioria dos casos, deve ser ingerido inteiro com
um copo de água para desintegrar e dissolver no trato gastrintestinal.

Os comprimidos revestidos são tipos especiais de comprimidos, que visam
à obtenção de uma liberação controlada da substância ativa. Esses tipos de
comprimidos não devem ser partidos, quebrados ou mastigados, com risco de
perda do efeito terapêutico ou de intoxicação.

Os comprimidos efervescentes devem ser dissolvidos completamente, em
um copo de água, antes de serem ingeridos.

Os comprimidos sublinguais devem ser mantidos sob (“abaixo”) a língua,
onde liberam a substância ativa, que passa à circulação sanguínea graças à rica
vascularização da cavidade sublingual. Sua aplicação não deve ser acompanhada
pela ingestão simultânea de água.

Os comprimidos vaginais são destinados à via vaginal, devendo ser aplicados
o mais profundamente possível no órgão genital feminino (SCHENKEL et al.,
2004).
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Cápsulas

As cápsulas são constituídas por um invólucro de gelatina de consistência
dura ou mole, contendo no seu interior substâncias ativas. Devem sempre ser
conservadas ao abrigo da umidade e do calor e ingeridas inteiras, com um copo de
água (SCHENKEL et al., 2004).

Pomadas

As pomadas são formas farmacêuticas semissólidas destinadas ao uso
externo. A aplicação de pomadas sobre a pele deve ser feita por espalhamento
sobre a região afetada, limpa.

As pomadas vaginais são administradas com aplicadores especiais que
acompanham o produto (SCHENKEL et al., 2004).

Xaropes

São preparações líquidas contendo grande quantidade de açúcar e substâncias
aromáticas. Por sua elevada concentração de açúcar são contraindicados para
pacientes portadores de Diabetes mellitus. Nesse caso podem ser utilizados xaropes
especiais, que simulam a consistência e o sabor de um xarope à base de açúcar
(SCHENKEL et al., 2004).

Soluções

As soluções são preparações líquidas que podem ser administradas pela via
oral, nasal, oftálmica (colírios), auricular (ouvido) ou parenteral (injeções).

Com exceção das parenterais, as soluções podem ser administradas sob a
forma de gotas. No caso das soluções orais, são mais frequentemente medidas em
colheres ou dosadores especiais (SCHENKEL et al., 2004). Nestes casos, deve-se
atentar ao volume correto de administração para evitar o erro de dosagem, caso o
volume aferido/administrado seja diferente do recomendado.

Suspensões

São dispersões de partículas sólidas de substâncias ativas em um líquido
aquoso. Quando o frasco do medicamento está em repouso, as partículas sólidas
se depositam no fundo do frasco. Por isso, antes de administrar o medicamento, é
necessário agitar o frasco até a redispersão completa das partículas sólidas no líquido
(SCHENKEL et al., 2004).
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Aerossóis

São soluções mantidas sob pressão em frascos bem fechados. A sua aplicação
se faz por dispersão da solução na superfície da pele ou de mucosas, garantindo
um bom espalhamento da mesma (SCHENKEL et al., 2004).

Medicamentos: referência, genérico e similar

Quando vamos à farmácia, nos deparamos com três classes principais de
medicamentos: referência, genérico e similar. Você sabe a diferença entre eles?

Medicamentos de referência são aqueles inovadores, cuja qualidade, eficácia
terapêutica e segurança foram comprovadas por meio de testes científicos, registrado
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BARREIRO; LIMA, 2005).

Quando um medicamento de referência é produzido, a indústria que o
desenvolveu faz um registro de patente. Isso garante que por um período de tempo,
esta indústria tenha direitos exclusivos de exploração (produção, utilização e
comercialização sem concorrência) do medicamento (BARREIRO; LIMA, 2005).
Durante o período que a patente é válida, outra indústria não pode produzir este
medicamento.

Medicamentos genéricos possuem exatamente as mesmas propriedades do
medicamento de referência e possuem qualidade, eficácia terapêutica e segurança
comprovadas por testes científicos, registrado na ANVISA e são produzidos após
vencer a patente dos medicamentos de referência; não possuem nome de marca,
somente a denominação química do fármaco ou denominação comum brasileira
(DCB), na falta desta, denominação comum internacional (DCI). Podem ser
intercambiáveis (substituídos) com o medicamento de referência.

Importante: todo medicamento genérico traz na sua embalagem uma faixa
amarela com o “G” de genérico em destaque e a identificação “Medicamento
Genérico” (ANVISA, 2010).

Medicamentos similares são produzidos após vencer a patente dos
medicamentos de referência, e são identificados por um nome de marca. Possuem
o mesmo fármaco e indicação terapêutica que o medicamento de referência,
podendo diferir quanto ao tamanho e forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipientes e veículos. Estes medicamentos não são
intercambiáveis com o medicamento de referência ou genérico (ANVISA, 2010).

Tarjas dos Medicamentos

Tarjas são faixas de cores encontradas nas embalagens de alguns
medicamentos. Sua finalidade é indicar as condições de dispensação ou venda de
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medicamentos (SCHENKEL et al., 2004). Em relação às tarjas, os medicamentos
podem ser classificados em:

- medicamentos sem tarja: medicamentos isentos de prescrição (MIP), também
denominados de medicamentos de venda livre ou OTC (over the counter – sobre
o balcão). Estes medicamentos não precisam de autorização escrita (prescrição)
expedida por profissional habilitado. São medicamentos utilizados normalmente
para transtornos de baixa gravidade, e seus riscos são previsíveis e controláveis.
Não apresentam tarjas especiais (SCHENKEL et al., 2004). Sua indicação e uso
devem ser realizados sob supervisão do farmacêutico;

- medicamentos com tarja vermelha: medicamentos de venda restrita. Sua
dispensação deve ser realizada mediante a apresentação (em alguns casos a retenção)
de receita expedida por profissional habilitado (médico ou dentista). Na tarja podem
ser encontrados, dependendo do caso, os seguintes dizeres: venda sob prescrição médica,
uso sob prescrição médica ou só pode ser vendido com retenção da receita (SCHENKEL et al.,
2004);

- medicamentos com tarja preta: medicamentos sujeitos a controle especial. Para
sua obtenção é necessária uma receita especial, preenchida e assinada pelo médico,
que fica retida no local de dispensação. Na faixa preta, encontram-se os seguintes
dizeres: Venda sob prescrição médica, atenção: pode causar dependência física ou psíquica. Ou:
O abuso deste medicamento pode causar dependência (SCHENKEL et al., 2004).

Além dos medicamentos sem tarja, com tarja vermelha ou preta, podem-se
encontrar medicamentos com tarja amarela: a faixa amarela contendo a letra G
antecedendo o termo “medicamento genérico” identifica os medicamentos
genéricos. Entre estes medicamentos, alguns apresentam somente a faixa amarela
como descrito acima, sendo considerados medicamentos de venda livre, e outros
possuem também uma tarja vermelha (colocada abaixo da faixa amarela) ou uma
tarja preta (colocada acima da faixa amarela). Eles obedecem às situações vistas
anteriormente (SCHENKEL et al., 2004).

Como Armazenar Medicamentos

Os medicamentos necessitam de certos cuidados no seu armazenamento
para melhor conservação do produto e manutenção das propriedades
farmacológicas do(s) princípio(s) ativo(s). Entre os cuidados gerais estão:

– manter o medicamento em local seguro e fora do alcance das crianças;
– estar protegido da luz direta, do calor e da umidade;
– manter o frasco bem fechado após o uso;
– manter o medicamento na embalagem original e com a bula;
– anotar na caixa do produto a posologia indicada na receita médica;
– não guardar o medicamento próximo a produtos de limpeza, cosméticos

e inseticidas.
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Alguns medicamentos necessitam ainda de condições especiais de
armazenamento, como manter em refrigeração, por exemplo. As orientações sobre
os cuidados de conservação, indicando a faixa de temperatura e condições de
armazenamento, são encontradas na embalagem e na bula do medicamento, e devem
ser seguidos rigorosamente, para segurança do consumidor (SCHENKEL et al.,
2004).

Importante: locais quentes como a cozinha ou úmidos como o banheiro
não são adequados para guardar medicamentos. Estas condições podem causar
alteração no produto, reduzindo a eficácia ou causando efeitos tóxicos, mesmo
estando dentro do prazo de validade (ANVISA, 2010).

Interações Medicamentosas

De acordo com a ANVISA (2010, p. 18):

Interação medicamentosa é o evento clínico em que o efeito de um
medicamento é alterado pela presença de outro medicamento, de alimento,
de bebida ou algum agente químico ambiental. Constitui a principal causa
de problemas relacionados a medicamentos.

Interações entre os medicamentos

É a capacidade de um medicamento influenciar na ação ou nos efeitos de
outro medicamento, quando utilizado de forma sucessiva ou simultânea. Essa
interferência pode causar a diminuição ou o aumento do efeito desejado, ou ainda
o surgimento de efeitos indesejados (SCHENKEL et al., 2004).

Exemplos de interações entre medicamentos:
– ácido acetilsalicílico e captopril: o uso concomitante destas duas

substâncias pode causar redução da eficácia do captopril, podendo
acarretar aumento da pressão arterial do paciente;

– amoxicil ina e contraceptivos: o uso concomitante destes dois
medicamentos pode reduzir a eficácia contraceptiva;

– digoxina e hidroclorotiazida: o uso simultâneo ou sucessivo destas duas
substâncias pode causar toxicidade pela digoxina, com sintomas como
náuseas, vômito e arritmia cardíaca.

Interações entre medicamentos e alimentos

Os medicamentos também interagem com alimentos, em algumas situações.
Essas interações podem comprometer seriamente o tratamento, causando
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potencialização de reações adversas ou diminuição dos efeitos terapêuticos
dos medicamentos, ocasionando diversos prejuízos à saúde do usuário.
(ANVISA, 2010, p.19).

Exemplos de interações entre medicamentos e alimentos:
– Tetraciclina: o uso desta substância junto com laticínios pode reduzir a

absorção da tetraciclina;
– Captopril: o uso concomitante com alimento pode reduzir a absorção

do captopril;
– Digoxina: o uso com alimento pode reduzir a concentração de digoxina;
– Griseofulvina: alimentos gordurosos favorecem a dissolução da

griseofulvina, aumentando sua absorção.

Interações entre medicamentos e bebidas alcoólicas

As associações entre medicamentos e bebidas alcoólicas podem levar a efeitos
indesejados graves, inclusive com risco de morte.

O álcool pode tanto potencializar os efeitos de um medicamento quanto
neutralizá-lo (ANVISA, 2010).

Exemplos de interações entre medicamentos e bebidas alcoólicas:
– analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios: o uso destas substâncias

com bebida alcoólica pode causar perturbações gastrintestinais, úlceras
e hemorragias;

– antibióticos: o uso deste medicamento com bebida alcoólica pode causar
náuseas, vômitos, dores de cabeça e até convulsões;

– antidiabéticos: dependendo da quantidade de álcool consumida pode
causar hipoglicemia severa;

– anti-histamínicos, tranquilizantes, sedativos: o uso destas substâncias
concomitante com álcool pode intensificar o efeito de sonolência,
diminuir a capacidade de concentração e de coordenação motora e causar
vertigens;

– antiepilépticos: o uso de antiepilépticos com bebida alcoólica pode reduzir
o controle das crises epilépticas;

– medicamentos cardiovasculares: o uso com álcool pode provocar
vertigens ou desfalecimento, bem como redução do efeito terapêutico
(ANVISA, 2010).

Propaganda de Medicamentos

A propaganda de medicamentos está presente no dia a dia dos cidadãos.
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Em tese, ela deveria servir como um elemento de contribuição na tomada de
decisões conscientes em relação à utilização de medicamentos, algo que não tem
acontecido. Muitas propagandas superestimam as qualidades dos produtos, às vezes
duvidosas, e omitem seus aspectos negativos e perigosos, transmitindo, muitas
vezes, a falsa ideia de que o medicamento anunciado é seguro, sem contraindicações
e/ou sem efeitos colaterais (ANVISA, 2010).

Além do potencial estímulo ao uso irracional de medicamentos, com riscos
à saúde do paciente, a propaganda pode aumentar os gastos da população com
medicamentos, por aumentar o consumo de produtos mais caros,
independentemente da existência de maior benefício, ou ainda por favorecer um
hábito desnecessário (SCHENKEL et al., 2004).

De acordo com a legislação em vigor, apenas os medicamentos isentos de
prescrição (sem tarja) podem ser veiculados nos meios de comunicação de massa.
Os medicamentos de tarja vermelha e preta somente podem ser anunciados para
os profissionais prescritores, por meio de publicações especializadas (ANVISA,
2010).

De forma geral, as propagandas de medicamentos não alertam os
consumidores para o fato de que nenhum medicamento é isento de riscos e que,
por isso, devem ser consumidos com responsabilidade, mesmo os isentos de
prescrição (ANVISA, 2010).

Medicamentos Durante a Gravidez e a Amamentação

Durante a gravidez

Os medicamentos utilizados durante a gravidez podem atravessar a placenta
e exercer efeitos sobre o feto. Em muitos casos, não ocorrem prejuízos para o feto,
mas eventualmente surgem consequências graves, detectadas no nascimento ou
mais tardiamente, durante a vida do indivíduo, incluindo malformações, alterações
bioquímicas ou de comportamento (SCHENKEL et al., 2004).

O exemplo mais conhecido da consequência do uso de medicamento durante
a gestação é a tragédia da talidomida que ocorreu na década de 1960. Esse
medicamento foi preconizado, na época, como um sedativo “isento de efeitos
indesejados”. Posteriormente, foi comprovado que é capaz de causar deformações
nos membros superiores e inferiores do feto (focomelia e amelia) (SCHENKEL
et al., 2004).

Os três primeiros meses de gravidez constituem o período de maior risco,
porém os medicamentos podem afetar os diferentes períodos da gravidez (ANVISA,
2010).

Se houver necessidade do uso de algum medicamento durante a gravidez, o
médico irá avaliar qual o medicamento mais seguro para ser utilizado.
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Alguns medicamentos contraindicados durante a gestação: ácido valproico,
atorvastatina, contraceptivos orais, finasterida, isotretinoína, metotrexato,
pravastatina, sinvastatina, talidomida (SCHENKEL et al., 2004).

Durante a amamentação

Os medicamentos utilizados pela mãe podem passar pelo leite materno para
o bebê. Muitos medicamentos são também excretados por meio do leite,
encontrando-se em concentrações, geralmente, muito menores daquela encontrada
no sangue materno. Alguns medicamentos podem ainda diminuir a produção de
leite. Assim, somente medicamentos estritamente indispensáveis devem ser
utilizados durante a amamentação, após criteriosa avaliação pelo médico
(SCHENKEL et al., 2004).

Exemplos de medicamentos de alto risco durante a amamentação:
– Tetraciclina: alterações dentárias da coloração e do esmalte;
– Metronidazol: anorexia, vômitos, alterações neurológicas;
– Benzodiazepínicos: diminuição da capacidade de sucção, letargia,

depressão respiratória;
– Lítio: cianose, letargia, hipotonia, diminuição dos reflexos de sucção;
– Cimetidina: quantidades significativas passam para o leite e a segurança

não é conhecida.
Dessa forma, seguem algumas recomendações:
– durante a gestação, a mulher deve evitar o uso de medicamentos, álcool,

fumo e drogas em geral;
– sendo necessária a utilização de algum medicamento, a mulher deve

procurar um médico o qual dará preferência ao medicamento com
menores efeitos adversos, considerando-se a relação risco/benefício de
seu uso;

– o medicamento deve ser administrado na menor dose terapêutica, durante
o menor tempo possível, sempre sob acompanhamento médico
(SCHENKEL et al., 2004).

Medicamentos em Crianças

A utilização de medicamentos em crianças, principalmente os bebês, necessita
de atenção especial porque elas reagem aos medicamentos de forma diferente dos
adultos e estão mais sujeitas a casos de intoxicações (ANVISA, 2010).

É importante salientar também que a utilização excessiva de medicamentos
na infância pode contribuir para a criação do hábito de consumir medicamentos,
sempre que houver algum tipo de indisposição, mesmo que leve ou passageira
(SCHENKEL et al., 2004).
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Muitos dos distúrbios que ocorrem na infância não são graves e fazem
parte do processo de desenvolvimento do sistema de defesa da criança, desde
que esta seja bem nutrida e apresente um desenvolvimento normal. Além disso,
uma parte das doenças comuns na infância pode ser evitada por medidas
preventivas, tais como vacinação e hábitos de higiene adequados. Sendo assim, o
uso de medicamentos para tratar doenças mais simples em crianças é muitas vezes
desnecessário. No entanto, sabe-se que, geralmente, medicamentos em demasia
são administrados a bebês e crianças, dos quais apenas uma parte tem realmente
um valor benéfico (SCHENKEL et al., 2004).

Em alguns casos, procedimentos não medicamentosos podem ser mais
adequados como, por exemplo, a reidratação oral com soro caseiro, alimentação
contínua e adequada no combate à diarreia, inalação com vapor de água e lavagem
das fossas nasais com solução salina para desobstruir o nariz (SCHENKEL et al.,
2004).

Quando não é possível substituir o uso de medicamentos por outros tipos
de procedimentos, devem-se considerar alguns cuidados na administração a
pacientes pediátricos. Primeiramente, não utilizar medicamentos de “USO
ADULTO” para crianças. Utilizar somente os de “USO PEDIÁTRICO”. No caso
do medicamento não apresentar a formulação para uso pediátrico, o médico irá
calcular a dose segundo a idade e o peso da criança. Questões relacionadas com a
via de administração, prescrição médica, e os cuidados com o armazenamento dos
medicamentos em casa também devem ser observados. A forma farmacêutica deve
ser adequada ao tratamento desejado, bem como facilitar a administração. Os
medicamentos devem ser mantidos fora do alcance das crianças, evitando-se a
ingestão indevida que pode levar a intoxicações graves. É importante também
observar a quantidade a ser administrada: uma colher de chá corresponde a um
volume de 5mL, enquanto uma colher de sobremesa corresponde a 10mL, portanto,
o dobro do volume e, consequentemente, o dobro da dosagem, o que poderá
causar efeitos indesejados (SCHENKEL et al., 2004).

Medicamentos em Idosos

A proporção da população acima de 65 anos está aumentando e o uso de
vários medicamentos nesta faixa etária é muito frequente. Estima-se que cerca de
70% das pessoas com idade acima de 65 anos faz uso regular de medicamentos,
sendo que cerca de 20% delas consomem uma média de três medicamentos
(SCHENKEL et al., 2004).

Os avanços na área da saúde têm permitido tratar com sucesso pacientes
em idade cada vez mais elevada. A expectativa de vida vem aumentando e, portanto,
pacientes cada vez mais idosos necessitam de cuidados médicos. Esses cuidados,
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na grande maioria dos casos, envolvem a utilização de medicamentos. No entanto,
existem alguns problemas relacionados ao uso de medicamentos por esses pacientes,
entre eles:

– o metabolismo dos idosos está mais lento e isso pode exigir uma redução
na posologia do medicamento;

– o aparecimento de reações indesejadas é mais frequente;
– os idosos geralmente têm múltiplas doenças, fazem uso de diversos

medicamentos, aumentando assim o risco de interações medicamentosas
e efeitos indesejados.

Sendo assim, recomenda-se que a duração do tratamento em pacientes idosos
deve ser a mais curta possível, com as doses mínimas eficazes; a polimedicação
deve ser restringida, na medida do possível, uma vez que a utilização concomitante
de diversos medicamentos aumenta o risco de interações medicamentosas; se
possível, o idoso deve ser acompanhado por algum familiar nas consultas médicas
e na administração dos medicamentos; é importante não interromper o tratamento,
respeitar os horários de administração e as doses dos medicamentos; se observar o
aparecimento de qualquer sintoma, suspender a medicação e procurar um médico
(SCHENKEL et al., 2004).

Conclusão

Todo medicamento apresenta riscos, mesmo quando utilizado de forma
correta. Sendo assim, estas informações sobre os riscos e cuidados com
medicamentos são necessárias para alertar a população sobre a importância do uso
racional de medicamentos.

Medicamentos não são bens de consumo e não devem ser utilizados de
forma indiscriminada.

“Para que os medicamentos façam o efeito desejado, eles devem ser usados
de forma racional e com orientação médica e farmacêutica.” (ANVISA, 2010, p.4).
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