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1ª Capa do “Anais”...

15ª JORNADA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA SOCIAL
ANAIS...
Temática focal:
Teorias, metodologias, histórias: Brasil e Estado do Espírito Santo.
Promoção em parcerias:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE

O evento tem, dentre outros objetivos, o de produzir reflexões sobre as práticas
capixabas de Pedagogia Social produzidas pelos educadores sociais, comparando-as
com as práticas nacionais e internacionais, e daí reinventando-as.
Cidade: Vitória, ES - Brasil - 25 e 26/03/2010.
Local: Auditório do Centro de Educação-CE-IC-IV
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

ISSN: 2177-1669
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2ª Capa do “Anais”...

15ª JORNADA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA SOCIAL
ANAIS...
Temática focal:
Teorias, metodologias, histórias: Brasil e Estado do Espírito Santo.
Promoção em parcerias:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE

O evento tem, dentre outros objetivos, o de produzir reflexões sobre as práticas
capixabas de Pedagogia Social produzidas pelos educadores sociais, comparando-as
com as práticas nacionais e internacionais, e daí reinventando-as.
Cidade: Vitória, ES - Brasil - 25 e 26/03/2010.
Local: Auditório do Centro de Educação-CE-IC-IV
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
ISSN: 2177-1669
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3ª Capa do “Anais”.

15ª JORNADA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA SOCIAL
ANAIS...
Temática focal:
Teorias, metodologias, histórias: Brasil e Estado do Espírito Santo.
Promoção em parcerias:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE

**
Cidade: Vitória, ES - Brasil - 25 e 26/03/2010.
Local: Auditório do Centro de Educação-CE-IC-IV
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

O evento tem, dentre outros objetivos, o de produzir reflexões sobre as práticas
capixabas de Pedagogia Social produzidas pelos educadores sociais, comparando-as
com as práticas nacionais e internacionais, e daí reinventando-as.
ISSN: 2177-1669
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Contracapa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (ProEx)
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE
DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS - DTEPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Anais...

15ª JORNADA BRASILEIRA DE
PEDAGOGIA SOCIAL

Tema focal dessa Jornada:

Teorias, metodologias, histórias: Brasil e Estado do Espírito Santo.

Vitória (ES),
25 e 26 de março de 2010.
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Catalogação bibliográfica

Copyright © Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE; Centro de Educação –
CE; Universidade Federal do Espírito Santo – UFES; Faculdade de Educação – FE;
Universidade de São Paulo – USP.
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
J828a

Jornada de Pedagogia Social (15: 2010: Vitória, ES).
Anais/ 15a. Jornada Nacional de Pedagogia Social, 25 a 26 de março de 2010;
Vitória-ES; [Comissão Organizadora do “anais”: Hiran Pinel ... et al.]. Vitória:
UFES, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2010.
618 p.: il.
Panorama da Educação Social no Estado do Espírito Santo e Fundamentos
Teóricos e Metodológicos da Pedagogia Social no Brasil
Inclui bibliografia
ISSN: 2177-1669

1. Pedagogia Social 2. Educadores Sociais 3. Educação Inclusiva 4. Psicopedagogia 5. Educação
Especial I. Pinel, Hiran et al. II. Títulos III. Título: Pedagogia Social: Panorama da Educação Social no
Estado do Espírito Santo e Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Pedagogia Social no Brasil.
CDD: 370
Bibliotecária: Gleice Pereira – CRB – 284.
SIEX/UFES - Sistema de Informação e Gestão de Projetos: 62455
Fotografias das capas: Professor Doutor Rodrigo Rossoni – fotógrafo profissional; Mestre e Doutor em
Educação pelo PPGE/UFES. Eis as três fotografias das três capas, manipuladas para uma outra estética por
Pinel sob autorização do fotógrafo: 1) As salas de leitura contribuem para o desenvolvimento do aluno –
uma menina atenta está estudando numa escola capixaba; 2) “O sabor amargo dos doces” – um menino que
vende balas nos pontos de trânsito da Praia do Canto (Vitória ES) – agora ele nos parece entristecido; 3)
Cultura Pomerana – meninos numa escola capixaba - As escolas ajudam os alunos a preservar a história de
seus antepassados. As fotos 1 e 3 capturadas ambas capturadas no sítio: http://www.es.gov.br/; a foto 2 no
sítio: http://www.rodrigorossoni.com.br/
Endereço para correspondência:
Ao Professor Doutor Hiran Pinel
Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário de Goiabeiras.
Vitória – ES
CEP: 290750-910
Telefone: (27)4009-2895 – FAX: (27)4009-2549
E-mail: hiranpinel@ig.com.br
URL: http://www.ppge.ufes.br
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Folha de rosto

15ª JORNADA BRASILEIRA DE
PEDAGOGIA SOCIAL
Anais...
Cidade: Vitória, ES, 25 e 26 de março de 2010.
Local: Auditório do IC-4 do CE/ UFES.
Promoção: UFES/USP-FE
Promoção:
Θ Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
Θ Universidade de São Paulo – USP
Instituições em parceria:
Θ Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
Centro de Educação – CE
Departamento de Teorias do Ensino e Práticas - DTEPE
Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE
Linha de Pesquisa: Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas
Subárea: Pedagogia Social e Psicopedagogia.
Θ Universidade de São Paulo – USP
Faculdade de Educação – FE
Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação – FEUSP
Linha de Pesquisa: “GEPÊPrivação”, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação em Regimes de
Privação da Liberdade
Subárea: Pedagogia Social - USP
Autores, organizadores e coordenadores gerais do evento:
Θ Professor Doutor Roberto da Silva – USP/FE
Θ Professor Doutor Hiran Pinel – UFES/CE/PPGE
Coordenador da Comissão Organizadora do “Anais”:
Θ Professor Doutor Hiran Pinel – Organizador e presidente do “Anais” em CD
Coordenadores especiais [de orientandos do professor Hiran]:
Θ Professora Mestre Jacyara Silva Paiva – UFES/ USP
Θ Professor Mestre Marcio Colodete Sobroza – UFES/ PMSerra ES.
Θ Professora Mestre Maristela do Valle – UFES/ Comunidade
Θ Professor Mestre Edson Maciel Junior – UFES/ PMCariacica ES.
Comitê Científico:
Θ Alex Sandro C. Sant’ Ana – Ms, UFPI.
Θ Carlos Eduardo Ferraço – Doutor, UFES.
Θ César Pereira Cola – Doutor, UFES.
Θ Denise Meyrelles de Jesus – Doutora, UFES.
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Θ Edna Castro Oliveira - Doutora, UFES.
Θ Erineu Foerst - Doutor, UFES.
Θ Gerda Margit Schütz Foerste – Doutora, UFES.
Θ Hiran Pinel – Doutor, UFES.
Θ Ivone Martins de Oliveira – Doutora, UFES.
Θ João Clemente de Souza Neto – Doutor, M, Mackenzie; FIEO.
Θ Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto - Doutora, UFES.
Θ Maria da Penha Rodrigues Firmes – Doutora, UFVJM.
Θ Maria Stela Graciani – Doutora, PUC/SP.
Θ Martha Tristão – Doutora, UFES.
Θ Moema Rebouças – Doutora, UFES.
Θ Paulo Roque Colodete – Doutor, Comunidade.
Θ Roberto Silva – Doutor, FEUSP.
Θ Rodrigo Rossoni – Doutor, FAESA.
Θ Silvia Moreira Trugilho – Doutora, UNISALES.
Θ Sônia Lopes Victor – Doutora, UFES.
Θ Vitor Gomes – Doutor, IFES.
Equipe de Apoio [secretaria]:
Θ Maxcléya Lugon - UFES
Θ Sérgio Amorim - UFES
Θ Érica Luchi - CE “Primeiro Mundo”
Editoração Eletrônica, edição dos arquivos no formato WORD e em PDF:
Θ Hiran Pinel
Θ Marcio Colodete Sobroza
Capa do “Anais” (Criação e Arte Final):
Θ Rodrigo Rossoni
Θ Hiran Pinel
Patrocínio:
Θ Centro Educacional Radier – RADIER, Vila Velha, ES; sítio: http://www.radier.com.br/
Θ Associação Brasileira de Psicopedagogia – Sessão Espírito Santo: ABPp – Núcleo: ES; sítio:
http://abppes.blogspot.com/
Θ UFES/ Centro de Educação
Θ UFES/ Programa de Pós-Graduação em Educação
Θ FEUSP – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
Realização:
Θ UFES/CE/DTEPE/PPGE
Θ FEUSP – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

**
Ressalva:
Os resumos aqui exibidos foram publicados na íntegra tal quais foram enviadas pelos autores
sendo os únicos responsáveis pelo conteúdo, digitação e redação tal qual o português culto
determina, além deles mesmos seguirem as normas da ABNT1. O Comitê Científico da 15ª
Jornada... , avaliaram os artigos. Professor Hiran [& Equipe] procurou formatar todos os artigos,
seguindo um único padrão, devido a forte estética nessa esfera.

1

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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Carta-convite da USP pra a UFES...

CONVITE DA USP PARA A UFES
Pela Via de dois professores 2 e seus Grupos de Pesquisas doutores Roberto
da Silva e Hiran Pinel.

15ª edição da:

Jornada Brasileira de
Pedagogia Social
Vitória,
Espírito Santo
25 e 26/03/2010
Em 06/11/2009, professor doutor ROBERTO DA SILVA.
E-mail: <robsilvausp@yahoo.com.br>
Escreveu para o professor doutor Hiran Pinel da UFES/PPGE, que trabalha com
pesquisa-intervenção em Psicopedagogia e em Pedagogia Social:
A seguir mostramos a carta-pedido para que abarcássemos esse renomado e respeitado
evento.
Senhor Prof. Dr. Hiran Pinel,
O grupo de pesquisa Pedagogia Social (CNPq, 2006), da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo, sob minha coordenação, oficializa à V. Sª o interesse em
realizar, na Universidade Federal do Espírito Santo, possivelmente na data de 26.03.2010
a 15ª edição das Jornadas Brasileiras de Pedagogia Social, seguida do lançamento do
livro Pedagogia Social:
Sítio: www.editoraexpressaoearteeditora.com.br.
Para a consecução deste propósito poderemos deslocar 2 ou 3 integrantes da Comissão
Organizadora dos Congressos Internacionais de Pedagogia Social (CIPS), também
organizadores das Jornadas e a Editora Expressão e Arte responsabilizar-se-á pelo envio
dos exemplares necessários do livro.
Nesta edição, além de uma mesa redonda para apresentação e discussão da Pedagogia
Social, poderemos ter a apresentação de pesquisas concluídas ou em andamento junto ao
Programa de Pós Graduação em Educação da UFES, o que constituiria uma pré-seleção
de trabalhos a serem apresentados no III Congresso Internacional de Pedagogia Social, a
2

Carta-convite do professor doutor Roberto da Silva da FEUSP para o professor doutor Hiran Pinel do
CE-PPGE-UFES.
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realizar-se no período de 21 a 24.04.2010 na Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo.
Seria oportuno que a Coordenação do PPGE indicasse as possíveis contrapartidas que
possa disponibilizar para a concretização do evento, tais como passagens e diárias para os
palestrantes em Vitória.
Com expectativas de que este possa ser o início de uma frutífera parceria entre nossos
programas de pós-graduação, coloco-me, pelos contatos abaixo, à disposição para os
esclarecimentos e os entendimentos que se fizerem necessária.
Atenciosamente,
Professor Doutor Roberto da Silva
Professor Livre Docente do Departamento de Administração Escolar e Economia da
Educação
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
Endereço:
Avenida da Universidade, 308 - Cidade Universitária - SP - CEP 05508-040.
Fone: 55 11 3091-3342 Ramal 278
E-mail: kalil@usp.br
Home Page: www.usp.br/pedagogiasocial
No Skype ou Messenger ligue: robsilvausp
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Apresentação ao “Anais”... da 15ª Jornada...

APRESENTAÇÃO
Eis um evento científico em “Pedagogia Social”.
Hiran Pinel & Equipe 3.
A 15ª Jornada Brasileira de Pedagogia Social está tendo nesse nosso primeiro evento
capixaba o objetivo principal promover o intercâmbio de informações e a reflexões sobre
as tendências teóricas, metodológicas no Brasil e no Estado do Espírito Santo, sendo uma
das principais oportunidades para expandir, nacionalmente, o debate sobre o acesso à
informação nessa área ainda em andamento e que talvez tenha como riqueza de
conhecimento essa própria imbricação vivida em quem faz acontecer a Pedagogia Social,
ou a Educação Social, a Psicopedagogia Social, o Serviço Social, a Sociologia, a
Psicologia Comunitária, Orientação Educacional (Pedagogia Escolar), Pedagogia
Empresarial, Medicina e Enfermagem Comunitárias etc. Há, por assim dizer, muitos
modos de ser (sendo) educador social nas singularidades – sempre no mundo
(pluralidades).
O tema central dessa décima quinta edição da Jornada Brasileira de Pedagogia Social está
pautado nas nossas produções aqui-agora do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Federal do Espírito Santo [PPGE-CE-UFES], bem como em outros
“territórios mesclados e híbridos” capixabas focando nas teorias utilizadas bem como
técnicas, ferramentas, metodologias...
O PPGE tem produzido diversos modos do que estamos a denominar Pedagogia, que é
sempre social, mas que aqui tentaremos resgatar aquelas singularidades que pode vir
produzir uma identidade (sempre em movimento) do pedagogo social. No currículo do
nosso curso de Pedagogia já é oferecida essa disciplina. O meu mestrado em Educação de
1989, já abordava essa temática. Quer dizer sempre fizemos caminhos ao caminharmos.
Antes já aconteciam então, no PPGE, pesquisas envolvendo essas “transitações” que
estão ganhando mais sentido contemporaneamente, à medida que acontece esse nosso
evento – e ocorreria em outros deles. Com essa vivência no Centro de Educação, estão
aparecendo pesquisas, dissertações, TCC4, monografias, teses, artigos, projetos de
pesquisa envolvendo, no CE-PPGE-UFES, temas que de modo direto e ou indireto,
assumido ou não, foram e são produzidos como, por exemplo: MST5; Educação Social [e
3

Professor Doutor Hiran Pinel; um dos coordenadores, organizadores da 15ª Jornada Brasileira de
Pedagogia Social.
4
Trabalho de Conclusão de Curso – exercício científico junto a discentes [provocado por docentes] mais
utilizado aos finais dos cursos de graduação.
5
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Para Marlene Ribeiro, da FACED/PPGEDU/UFRGS, no artigo
“Uma educação social faz sentido? Alguns apontamentos”, o MST oferece um tipo de educação e
pedagogia (toda ela social) tão de significativa que faz sentido então falar em Pedagogia Social, focando a
orientação pelo pensamento pedagógico socialista. Mas não é unanimidade esse pensamento de Ribeiro,
desvelando mais e mais a área provocativa denominada Pedagogia Social em seu estado d’arte.
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Especial] de Rua; Pedagogia Social; Educação de Jovens e Adultos – EJA [escolar] e
não-escolar; Educação Profissional; os ciganos; o que se denomina de Educação do/no
Campo; a Favela da Maré; Programa de Saúde da Família; Inclusão, linguagem e Cultura;
Escola Aberta segundo idéias da UNESCO; Grupo de dança afro como o “NegraÔ”;
Orientação Educacional; aprendizagens significativas no EDUCAFRO; Programa de
Liberdade Assistida; Escola de Samba; Educação Ambiental; Presídios; Prevenção
Contra as DST/HIV-Aids; Fotógrafos Cegos na comunidade; Educação Não-Escolar;
Educação Artística; Cinema e Educação; Literatura e aprendizagens de vida vicária; TV e
a criança; vivências em Creches; uso e tráfico de drogas entre crianças e jovens; currículo
não-escolar que cotidianamente acontece na escola mesclando escolar-não-escolar;
catástrofes ambientais; Aulas Particulares; Novas Invenções da Clínica [Klínica-ká] em
espaços comunitários; Psicologia Comunitária; Movimento da Anti-Psiquiatria e o papel
da escola; Morte no Desenvolvimento Humano e seu impacto em profissionais de saúde;
Orientação Vocacional e Profissional; comunidade e gestão escolar; alcoolismo e a
klínica inventiva dos desvios; estudos do bom humor em escola especial e modos de
vida-alegria por aprendizagens; sofrimento das polícias; violência doméstica e abuso
sexual; sexualidade na internete; trabalho infantil: combate e o que não é repressão;
famílias e sua presença nas escolas públicas; pedofilia e cultura no orkut; juventude e
Hip-Hop; Educação Musical; Artes e Literatura; Pedagogia Hospitalar; Pedagogia
Empresarial; Pedagogia Terapêutica (em clínicas); meninos e meninas de ruas (ou que
nelas estão); jovens em conflito com as leis; responsabilidade penal e os jovens; oposição
ao estabelecido entre jovens e as problemáticas advindas daí; o direito que transita na
instituição escolar; práticas pedagógicas do/no/com MST; apoio e cuidados junto aos
comissários de menores: formação continuada; Psicopedagogia Clínica-Institucional;
Educação Popular – dentre outros que eu detectei na minha memória a partir do
experienciado6. Ou seja, os temas são híbridos e parece-nos haver uma ligação entre o
não-escolar e o escolar assim como conteúdos relacionados a essa ligação como o social
(plural, econômico, político, ideológico) com o íntimo (individual; singular), o afetivo
(sentimentos, emoções e desejos) e o cognitivo, a aprendizagem e o desenvolvimento,
tristeza e alegria, psicologia e pedagogia, doença e saúde – dentre outros. Há temas
específicos e que podem fornecer singularidades no oficio pedagogo especialista em
Pedagogia Social ou outro que demande estudar Pedagogia e Pedagogia Social, mas de
modo geral ocorrem hibridismos nos possíveis de ser (sendo) pedagogo social [e ou
educador social].
Nesse movimento complexo [e repetimos: híbrido], poderíamos sugerir de que de um
modo ou de outro, boa parte dos pesquisadores que se assumem da Pedagogia Social
podem transitar para o escolar, e os escolares podem caminhar pelas áreas do que
estamos, por ora, a denominar, ainda de modo indefinido [e talvez essa indefinição seja a
estética ética melhor da seara] Pedagogia Social.
Pois então, os trabalhos [artigos científicos] aqui apresentados, são frutos do
compromisso social, da paixão, do domínio de conteúdos e da dedicação dos pedagogos,
professores, educadores e daqueles que se denominam “pedagogos sociais” graduados ou
não em Pedagogia.
Eles parecem ao nosso sentir, que vêm reforçar ainda mais a importância do
desenvolvimento de Políticas Públicas de Educação saúde que envolvam diretamente
6

Experimentado no sentido de vivido; uma experiência que toca o ser (sendo) seu organismo e mente.
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questões e ou temas que se inserem na Pedagogia Social um “saberfazer” que envolve
compromisso político, pedagógico, humildade não-submissa, desejo etc.
Há “no ar” em todos os trabalhos uma centelha de que se precisa inventar qual sejam a
formação e a consolidação da consciência mundial contra as injustiças, os despotismos
políticos e os fascismos cotidianos.
Que os leitores façam bom proveito das leituras e estudos dos artigos aqui apresentados e
que eles possam nos mobilizar a sair à cata de soluções, mesmo que efêmeras [elas quase
todas são], para algumas [senão todas] das problemáticas sociais [quase todas de efeitos
psicopedagógica], resgatando nossa humanidade mais refinada, a do ato sentido de cuidar
do outro, das coisas, dos fenômenos e de “nós-mesmos”.
Essas palavras de apresentação refletem apenas (e somente) minha opinião sentida como
pedagogo social há mais de trinta anos. Não é nem espelho mínimo dos membros desse
evento, para se entender a riqueza “teóricaprática” nessa área.
Agora é vital que eu fale do outro coordenador o professor doutor Roberto da Silva,
professor da USP e que generosamente nos convidou para que inventássemos modos
diferenciados de produzir a 15ª Jornada... Trata-se de uma pessoa popularmente
conhecido por esse modo de ser (sendo) generoso na sua história de vida profissional, e
que mesmo não o conhecendo pessoalmente (mas sua produção de sentido) concordei que
fosse uma híbrida e desbravadora figura, a de “co-orientador” [seja o que isso possa
significar] de minha orientanda de doutorado Jacyara Silva Paiva um das que estuda o
tema Pedagogia Social tal qual eu estudei em 1989 e 2000 nas minhas produções de
mestrado (1989) e de doutorado (2000) respectivamente – assim me sinto nela quanto aos
desejos de fazer algo que provoque a comunidade e uma procura [de sentido]
poeticamente desenfreada de caminhos-sentidos.
Agradeço ao professor doutor Roberto por essa experiência enriquecedora de possibilitarnos vivenciar a 15ª Jornada, e esperamos termos sido dignos de seu convite e de nossa
ousada aceitação.
Sejam bem vindos todos e todas.
Sintam-se cientificamente a vontade nesse evento científico!
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Sumário do “Anais”...
Elaborado por ordem de chegada do artigo.

SUMÁRIO 7
ARTIGO
CIENTÍFICO
01:
PRÁTICAS
NÃO-CONVENCIONAIS
DE
TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO GERENCIAL MOBILIZADORAS DA
SUBJETIVIDADE: UMA ANÁLISE CRÍTICA - De: Hercoles Eroides Jaci; Íris Barbosa
Goulart.
ARTIGO CIENTÍFICO 02: AUTO-IMAGENS, A PARTIR DO MEIO AMBIENTE,
CAPTURADAS POR CRIANÇAS DO MST: OFICINAS PEDAGÓGICAS DE
FOTOGRAFIA COMO FERRAMENTAS DA EDUCAÇÃO SOCIAL – De: Rodrigo
Rossoni.
ARTIGO CIENTÍFICO 03: A EXPERIÊNCIA DE SENTIDO NUMA ‘PRÁTICA
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ARTIGO CIENTÍFICO 01:
PRÁTICAS NÃO-CONVENCIONAIS & DESENVOLVIMENTO GERENCIAL
MOBILIZADORAS DA SUBJETIVIDADE: UMA ANÁLISE CRÍTICA PARA
IMPLICAÇÕES DE UMA PEDAGOGIA SOCIAL NAS EMPRESAS.
Hercoles Eroides Jaci8
Íris Barbosa Goulart9
Resumo: Este trabalho analisa algumas práticas não-convencionais de desenvolvimento de
gerentes, mobilizadoras da subjetividade, incluindo os esportes radicais. Essas práticas são assim
chamadas por focalizarem predominantemente as emoções dos participantes em detrimento de
uma abordagem mais convencional do tipo racional/intelectual. Elas têm sido adotadas por
empresas com a finalidade de promover uma mobilização profunda do indivíduo para o
fortalecimento das metas organizacionais, visando à produtividade e o lucro. Foi desenvolvida
uma pesquisa qualitativa, na qual foram analisados os discursos de dois consultores que
aplicaram as práticas e de quatro gerentes submetidos a elas. Os resultados indicam, por parte dos
consultores, discursos contraditórios onde se apregoam por um lado a valorização da pessoa e seu
potencial e por outro lado um direcionamento em que só as metas da organização são focalizadas.
Na análise do discurso dos gestores que vivenciaram as práticas, observa-se que, com aqueles que
se encontram num consistente processo de identificação com a empresa, que não alcançaram um
distanciamento crítico, acontece uma adesão às técnicas propostas sem a percepção sobre o que
há por trás delas. Porém, gestores com um nível de crítica acentuado conseguem perceber as
intenções do treinamento e administram sua adesão.
Unitermos: Empresas: Desenvolvimento Gerencial: Treinamento, Práticas Não-Convencionais,
Mobilização da Subjetividade, Pedagogia Social: Empresas.
Introdução
As organizações têm experimentado uma situação inédita, graças a profundas transformações nas
áreas econômica, política, tecnológica e de mercado, as quais têm exigido dos gestores exercícios
de criatividade e coragem para enfrentar mudanças de uma magnitude e uma velocidade jamais
imaginadas.
Um dos principais marcos dessas mudanças é a globalização da economia e a abertura dos
mercados, ocasionando uma concorrência acirrada entre produtos e preços na década de 90 do
século XX. Outro marco importante, que tem origem no desenvolvimento da tecnologia, é a
incorporação de funções “mentais” aos equipamentos e fluxos de produção, que tornaram o
trabalho contemporâneo “inteligente”, exigindo que o trabalhador “pense” e “participe” para ser
produtivo. Tendo mudado o trabalho, a dimensão humana e todo seu potencial começaram a
chamar para si uma justificada atenção. As possibilidades humanas foram aumentando sua
visibilidade para aqueles empresários que querem se aproveitar das circunstâncias, valorizar o
estratégico, priorizar o necessário.
Mance (1998) realça que a geração do conhecimento é privilégio exclusivo do ser humano, por
isso, as mudanças estruturais e a lógica do mercado, num contexto organizacional inteiramente
inédito, passaram a exigir um enfoque mais centrado na subjetividade humana. Redescobriu-se a
gestão de pessoas voltada para os fatores intangíveis característicos do ser humano, como a
emoção, os sentimentos, o prazer, a satisfação, os sonhos, a criatividade e a intuição. A geração
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dos saberes tem sua origem em alguns desses componentes da subjetividade humana, que se
tornaram atributos pessoais valorizados, impensáveis até recentemente, no cotidiano corporativo.
Os novos paradigmas característicos das organizações contemporâneas exigem operários
polivalentes e/ou multifuncionais, cuja capacidade de julgar, discernir, intervir, resolver
problemas e propor soluções, ou seja, a criatividade e a inovação são requeridas para a satisfação
da exigência do processo de trabalho e de produção. Assim, as dimensões subjetivas e
intersubjetivas nos processos de trabalho tornaram-se centrais para esse modelo. Considerandose esse contexto, colocam-se duas questões cruciais: a produção da subjetividade no bojo do
Capitalismo e o uso de práticas mobilizadoras dessa subjetividade, que perseguem como fim
último as metas do capital: a produtividade e o lucro.
A produção científica que aborda a dimensão humana nas organizações mostra a força dessa
perspectiva nos novos modelos de gestão. A partir de autores como Enriquez (2001,1997a,
1997b), Pagès (1987), Fonseca (1995, 1997 e 2004), Heloani (2003), Lima (1996) e outros se
pode afirmar que a garantia da produtividade e do lucro nas organizações não poderá vir
desacompanhada de um movimento de mobilização da subjetividade, o qual tende, à
“expropriação” dos talentos humanos no atendimento aos interesses econômicos.
Enriquez (1997a) ao analisar esse processo de mobilização da subjetividade nos novos modelos
de gestão, começa por questionar a cultura organizacional que propõe valores e um “imaginário
enganador” para englobar todos os participantes da organização numa fantasia comum proposta
por seus dirigentes. Para ele, a organização necessita narrar ou inventar sagas que viverão na
memória coletiva: mitos, ritos, heróis, que têm como função sedimentar a ação dos seus
membros, legitimando-a e dando, assim, uma significação preestabelecida às suas práticas e à sua
vida.
A eficácia, a paixão pela excelência, a qualidade total, a busca do defeito zero, preconizados pelas
organizações constituem o que o autor chama de “signos de uma fantasia de domínio total, de
uma vontade infantil raivosa de onipotência”, e visando a atingi-los a empresa propõe as mais
“aberrantes” práticas mobilizadoras da subjetividade.(Enriquez, 2001 p.177).
Numa outra perspectiva, Davel & Vergara (2001 p.50) manifestam sua posição sobre a questão
subjetividade e organização, salientando que seres humanos só podem ser entendidos se a busca
deste entendimento estiver sustentada por um pensamento filosófico, ético, político e cultural.
Portanto, nas organizações as pessoas precisam estar em ação e em permanente interação, dotadas
de vida interior e expressando sua subjetividade por meio da palavra e de outros comportamentos.
Para esses autores, os responsáveis pela gestão de pessoas “devem perseguir objetivos que criem
vantagens competitivas para a empresa por meio das pessoas, mas assegurando iguais vantagens
para as pessoas”.
Nesses novos tempos, iniciados de maneira mais intensa nos anos 1990 no Brasil, a história da
gerência passou a registrar a necessidade de atribuições pessoais, nunca antes requeridas de forma
tão contundente. Os funcionários e, principalmente, os gestores, teriam que apresentar, como
perfil pessoal criatividade, audácia, tenacidade, comprometimento, devoção, disciplina,
flexibilidade, disponibilidade para educação continuada, competências generalistas, capacidade
de trabalhar em equipe, prontidão (saber lidar com a compressão do tempo). Os gestores, ou seja,
os líderes, foram “escolhidos” como “multiplicadores-disseminadores” das soluções novas para
esses turbulentos tempos e passaram a ser observados e focalizados como pontos-chave para as
estratégias dessas novas demandas. Enriquez (1997a) explica este foco voltado para os gestores
porque nesses profissionais a exposição ao discurso ideológico da organização é muito maior do
que em todos os outros funcionários. Eles tendem a se identificar com a organização, a
superinvestir na empresa, a pensar que a organização é inatacável. De acordo com Enriquez
(1997a), o sucesso social dos gerentes se paga com uma grande vulnerabilidade psíquica, ainda
que inconsciente.
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Embora muitos modelos de gestão tenham sido criados nos últimos anos, todos se assentaram
sobre o momento atual da evolução do Capitalismo, renovado pelos pressupostos da globalização
da economia e da reestruturação produtiva.
A elaboração desta pesquisa foi motivada pela necessidade de analisar a realidade contemporânea
da gerência, focalizando, principalmente, os novos modelos de gestão que estão sendo adotados.
Sob este prisma, foi analisado não só o gerenciamento de pessoas, mas o modo como as
organizações vêm realizando a mobilização dos atributos pessoais, através da adoção de novas
práticas de desenvolvimento gerencial, especialmente daquelas que designamos como nãoconvencionais. È importante salientarmos que as práticas não-convencionais de
desenvolvimento gerencial são compreendidas como treinamentos aplicados geralmente
fora do ambiente de sala de aula tradicional (outdoor training), pretendendo a mobilização
emocional dos participantes e os treinamentos convencionais possuem uma tendência mais
voltada para o racional/intelectual.
A problemática que direcionou o presente trabalho foi a seguinte:
Qual é a importância e o significado das práticas não-convencionais de desenvolvimento
gerencial mobilizadoras da subjetividade para os consultores que as aplicam e para aqueles
gestores a elas submetidos?
Para responder à questão proposta, procurou-se analisar algumas práticas não-convencionais de
desenvolvimento de gestores, a partir da concepção que delas têm os consultores que as aplicam
bem como da percepção construída pelos gerentes a elas submetidos. Pretendeu-se, através da
análise dos depoimentos desses atores, avaliar o sentido das práticas não-convencionais de
desenvolvimento gerencial como mobilizadoras da subjetividade desses profissionais.
Começamos, portanto, a abordar a questão da subjetividade, tal como é compreendida por autores
que lidam com a Psicologia Organizacional e do Trabalho na atualidade.
A subjetividade nas organizações do trabalho
O conceito de subjetividade é interdisciplinar, ou seja, a Filosofia, a Psicologia, a Sociologia, a
religião, a Psicanálise e a Administração abordam esse tema, que articula diversas dimensões da
existência do indivíduo. Dimenstein (2002) constata que se trata de um tema controverso,
imbuído de um paradoxo, que propõe, de um lado, o apagamento da experiência subjetiva, na
figura do sujeito e, de outro, a sua evidência. Esta autora acentua que na contemporaneidade as
noções de sujeito e de indivíduo estão circunscritas ao plano histórico, no afã de produzir uma
entidade individualizada, que forneça sustentação à experiência mercantil, o Capitalismo.
Seguindo esse caminho, a autora propõe uma conceituação de subjetividade:
Uma forma particular de se colocar, de ver e estar no mundo que não se reduz a
uma dimensão individual. A subjetividade é um fato social construído a partir
de processos de subjetivação, o qual é engendrado por determinantes sociaishistóricos, econômicos, políticos, ideológicos de gênero, de religião,
conscientes ou não. Assim, em diferentes contextos culturais, diferentes
subjetividades são produzidas. (DIMENSTEIN, 2002 p.16).

O conceito de subjetividade pode tomar diferentes nuances, de acordo com o referencial teórico
utilizado para abordá-lo. Volnovich (2002, p.63) aponta Kafka como sendo o filósofo que melhor
reflete a subjetividade no nosso século. O autor apresenta um breve conceito da abordagem
kafkiana da subjetividade: “a subjetividade não se restringe ao indivíduo, mas a uma circulação
onde participa a mente, os afetos, o corpo, os vínculos, o trabalho, a casa e os outros”.
Guattari (1986) considera que a subjetividade permanece hoje maciçamente controlada por
dispositivos de poder e de saber, que colocam as inovações técnicas, científicas e artísticas a
serviço das mais retrógradas figuras da socialização. No entanto, segundo este autor, é possível
conceber outras modalidades de produção subjetiva, processuais e singularizantes.
O olhar de Solange Pimenta (2004) sustentado pelas idéias de Castoriadis (1990) caminha, em
muitos ângulos, nessa mesma linha de pensamento, ao afirmar que se sabe, de uma certa maneira
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e até certo ponto, que as pessoas vivem as expectativas sociais que lhes são impostas pelas
categorias sociais dominantes. Para a autora, é, neste contexto que a verdadeira subjetividade tem
um papel fundamental. Uma subjetividade que, atracada ao plano individual e remetida ao
coletivo, se ramifica e se reproduz no interior da unificação que pretende operar o poder
dominante. Para ela, os indivíduos experimentam suas situações e suas relações como
necessidades, interesses, desejos e paixões, para, em seguida, elaborarem esta experiência em
suas consciências e suas culturas de diferentes formas e, após movimentam-se em meio às
condições que delimitam e contornam suas vidas e seu cotidiano. Na perspectiva da autora, é este
fazer e refazer constante, contraditório e dialético que o cotidiano produz e circunscreve.
Para Aktouf (1996), a variável-chave do sucesso, hoje em dia, é a mobilização continuada da
subjetividade dos empregados, como repetem os novos “gurus” da administração.
Na visão de Lafetá (2001) apoiada em Pagés (1987); os meios mais comuns de educar e
disciplinar os trabalhadores são os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal
empreendidos pela gerência, tendo em vista a qualificação técnica, teórica e comportamental de
seus recursos humanos. A autora reitera que as empresas contemporâneas investem
sistematicamente em programas que vão além do alvo produtivo. Para ela, os empregados
ganham dimensões que perpassam a condição de “indivíduo e coletivo”, pois ao mesmo tempo
em que cada trabalhador é incentivado a se expressar como sujeito singular - delineado pela
subjetividade - é considerado também como sujeito coletivo, membro da “comunidade-empresa”,
que é dotada de valores e regras próprias, tornando-se “(co) responsável” pelo bom
desenvolvimento da empresa e da sociedade.
Para Corrêa (2001) a mobilização da subjetividade dos trabalhadores tem sido uma importante
estratégia no processo de modernização sistêmica que se instaurou e vem se consolidando nas
organizações brasileiras, no âmbito da reestruturação produtiva em curso no País há mais de uma
década. Trata-se de uma estratégia organizacional, com diferentes intensidades e configurações,
presente desde os primórdios da industrialização, com uma dimensão ideológica que visa a
sustentar o sistema. Assim, a mobilização da subjetividade tem sido muito valorizada nas
organizações contemporâneas, de modo a garantir qualidade de produtos e serviços.
A mobilização da subjetividade em sua dimensão de controle político e
ideológico no interior das organizações tem apresentado uma característica
nova: já não basta a adesão do coletivo de trabalhadores aos objetivos
empresariais; impõe-se a sua integração à empresa, num esforço sistemático
para se eliminarem as diferenças e o antagonismo de interesses. Assim, o que
se busca hoje não é apenas a cooperação capital/trabalho, apesar da diferença
de interesses existente, mas o que se verifica é uma tentativa de negar qualquer
divergência entre proprietários/gestores e trabalhadores. Este acordo apresentase como fundamental para a sobrevivência da organização num mercado
altamente competitivo através da qualidade dos produtos e serviços, das
melhorias contínuas de produtividade e de controle de custo (CORREA 2001,
p. 269).

Lafetá (2001) aponta que é por meio da subjetividade que os trabalhadores conseguem dar
respostas às solicitações vindas do ambiente de trabalho e da vida. Para ela, a “gerência
participativa” pode ser vista como uma tecnologia de poder, que age na construção de relações
pacíficas e consensuais baseadas nas idéias de liberdade e autonomia do trabalhador. Essas
“políticas”, que visam manter a qualidade do trabalho e atenuar as diferenças entre classes,
enfatiza a autora, acabam por “apostar na subjetividade do trabalhador” como forma de
codificação de objetivos e finalidades da produção, já que a dominação não se fundamenta
somente em elementos racionais.
Rezende et. al. (1999) destacam duas correntes que abordam diferentemente a mobilização da
subjetividade no contexto organizacional
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A vertente mais otimista pode afirmar que a preocupação com a subjetividade
está relacionada à busca de um trabalho e de um trabalhador mais completo,
menos alienado e mais integrado às necessidades organizacionais. Os
pessimistas, por outro lado, podem encarar o movimento de entender e agregar
a subjetividade das pessoas à organização como mais uma forma de dominação
e expropriação do ser, do estar sendo no mundo (REZENDE et al. 1999, p. 92).

Enriquez (2002) afirma que o empresário ao desenvolver a cultura de sua empresa tem por
objetivo a constituição de um grupo sólido, de uma equipe que funcione como um time de
futebol, no qual todos caminham em busca de um mesmo fim, no qual cada um tem seu lugar, e o
chefe/gerente é o “animador”. Então, a cultura de empresa se torna o último chamariz enunciado
pela organização capitalista para captar o entusiasmo de seus membros. As empresas tentam,
consciente e voluntariamente, construir tais sistemas imaginários como forma de conduzir o
pensamento, de penetrar no espaço íntimo do psiquismo e da subjetividade, e de induzirem
comportamentos indispensáveis à sua dinâmica.
Pagès (1987), por sua vez, constata que a organização imaginária ou idealizada invade o
indivíduo e torna-se parte dele. Ela adquire uma vida própria, relativamente independente da
organização real e, daí para frente, é através dela que o indivíduo se relaciona com a organização
real, ao mesmo tempo, o indivíduo defende-se contra sua angústia e sua agressividade,
desenvolvendo, segundo o autor, um desejo agressivo de onipotência e projetando esse seu desejo
na organização com a qual se identifica.
Pagès (1987) aborda como o indivíduo pode se “organizar interiormente” modelado pela
organização na qual ele trabalha:
O indivíduo está ligado á organização não apenas por laços materiais e morais,
por vantagens econômicas e satisfações ideológicas que ela proporciona, mas
também por laços psicológicos. A estrutura inconsciente de seus impulsos e de
seus sistemas de defesa é ao mesmo tempo modelada pela organização, não
apenas por motivos racionais, mas por razões mais profundas, que escapam à
sua consciência. A organização tende a se tornar fonte de sua angústia, de seu
prazer (PAGÈS,1987 p.38)

Lima (1996) descreve, no contexto da pesquisa que realizou numa grande organização, com três
categorias de trabalhadores: os operários, os funcionários de escritório e os gerentes, que alguns
dos gerentes se mostram “completamente impregnados pela ideologia da empresa”. A autora
reitera que a preocupação com a carreira é, em grande parte, o resultado da capacidade dos
gestores de se conformarem às normas, valores, crenças e idéias destiladas pela empresa e,
conseqüentemente, às políticas que as exprimem.
Enriquez (1997a) associa a adesão dos trabalhadores às “políticas da empresa” ao fato desses
indivíduos “terem caído nas malhas” do imaginário enganador da organização. Nesse “engodo” a
organização lhes garante a capacidade de proteção do risco da quebra de suas identidades,
“pairando no ar” organizacional uma “garantia” contra a sensação de angústia provocada pela
vida relacional em sociedade. O autor reitera que organização “doa” couraças sólidas do estatuto
e do papel constitutivo da identidade social dos indivíduos e da identidade da organização.
Lima (2001) lembra o caso do Brasil, onde o desemprego estrutural é alto e constantemente
ameaçador, facilitando a adesão dos trabalhadores às políticas da empresa. Assim, as “empresas
estratégicas”, ao acenarem com condições muito superiores àquelas geralmente oferecidas,
acabam se constituindo numa “ilha de excelência” e trabalhar em uma delas acaba sendo
percebido como privilégio do qual a pessoa não pode abrir mão: a única alternativa, para a
maioria dos empregados, é adaptar-se às “políticas” da organização.
Lima (1996) afirma que o gerente adota com freqüência a mesma atitude manipuladora que está
na base das políticas praticadas pela empresa, não apenas porque esta atitude é uma exigência do
seu posto, mas também porque é através dela que ele consegue extrair o máximo de trabalho de
seus subordinados impulsionando, assim, sua própria carreira. Desse modo, o gerente não percebe
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qualquer incompatibilidade entre seus próprios objetivos e os da empresa, o que permite perceber
sua forte identificação com a empresa e suas políticas. Além da perfeita realização de suas
atribuições, o gerente exige às vezes de si mesmo o abandono de todo o interesse pessoal em
favor dos interesses da empresa.
Para Lazzarato & Negri (2001 p.39), a prescrição do novo gerenciamento hoje obedece ao
seguinte refrão: “é a alma do funcionário que deve estar no posto de trabalho”. Para os autores, os
novos modelos de gestão querem a personalidade, a subjetividade dos trabalhadores para serem
comandadas e organizadas.
Na visão de Rezende et al. (1999), o processo de mobilização da subjetividade no contexto
organizacional é bem mais complexo do que aparenta. Eles ponderam que as “regras do jogo” não
são claras, tampouco os resultados que podem surgir das tentativas de gerenciar “o que há de
mais íntimo” nas pessoas.
Pimenta (2004) encaminha sua fala no sentido de chamar a atenção para o fato de que as técnicas
de gestão se prolongam até o psiquismo individual, produzindo conseqüências sobre a integração
e ação autônoma do indivíduo enquanto sujeito. Para ela, o trabalhador é concebido como um
“ser total” sobre o qual se debruça eficazmente a empresa, assumindo o discurso da organização
como um corpo vivo, cuja sobrevivência é a sobrevivência de cada um. Para ela, isto aumenta o
isolamento, a dependência e a regressão, restabelecendo a ligação puramente pessoal, fragilizando
consideravelmente a capacidade reivindicativa dos trabalhadores.
Práticas não-convencionais de mobilização da subjetividade
Após a discussão do conceito de subjetividade e da referência à mobilização da subjetividade
como estratégia das organizações na contemporaneidade, passamos a abordar as práticas nãoconvencionais de desenvolvimento gerencial mobilizadoras da subjetividade, que constituem
objeto privilegiado deste trabalho.
Corrêa (2004a) afirma que a distinção mais clara entre práticas não-convencionais e
convencionais de desenvolvimento de gestores está no enfoque intelectual/racional das práticas
convencionais contrapondo com a intenção da mobilização emocional dos participantes que é o
cerne das práticas não-convencionais. Enriquez (2001) enfatiza que nos novos modelos de gestão,
nos quais é necessário mobilizar ao máximo a subjetividade dos funcionários para que dela se
extraiam os componentes humanos essenciais para as estratégias competitivas das organizações
(arrojo, tenacidade, enfrentamento, atrevimento, “motivação” plena, etc), são utilizadas práticas
as mais inusitadas e “aberrantes” possíveis, como ele mesmo adjetivou. Corrêa (2004a)
contrapõe, afirmando que nem todas as práticas educativas adotadas pelas empresas são
“aberrantes” ou manipulativas só porque visam à produtividade e o lucro. A autora argumenta
que enquanto estivermos num regime econômico capitalista, os investimentos organizacionais em
práticas educativas terão por finalidade a produtividade/qualidade; logo, a acumulação e
valorização do capital.
Estas práticas não-convencionais mobilizadoras da subjetividade são geralmente destinadas a
gerentes, supervisores, executivos de alto escalão com poder de decisão. Elas funcionam no estilo
workshop, utilizando recursos e técnicas de teatro, artes marciais orientais, exercícios destinados
ao desenvolvimento da “inteligência emocional”, treinamento em Programação NeurolinguistícaPNL; provas de “fé” na capacidade de controle da mente (como caminhada nas brasas e
fechamento em caixões) Outras práticas utilizam os esportes radicais no sentido de “colar/copiar”
(linguagem usada na informática) essas experiências ao ambiente já frenético do Capitalismo.
Incluem-se aqui técnicas como o rapel (descer com cordas de altas cachoeiras); a canoagem
(descer de canoa por rios com fortes correntezas); body-jumping (pular de viadutos, pontes,
árvores amarrado a cordas superelásticas), tirolesa (travessia aérea por cordas ou cabos de aço
com uso de polias especiais, cintos de segurança, capacetes e luvas, aproveitando um vão ou
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desnível apresentado pela geografia de um vale ou uma árvore bem grande, levando o praticante a
lançar-se num vôo panorâmico) (MANCE, 1998; ENRIQUEZ, 2001; RIBEIRO, 2002;
DINSMORE, 2004). Pode ser percebido nas descrições dessas práticas de treinamento gerencial,
uma sinalização de que a mobilização do medo é parte substancial nelas. Na visão de Dejours
(2001) há um indicativo que a verdadeira intenção da mobilização do medo nas organizações é
que a exploração dele aumente a produtividade, exerça uma pressão no sentido da ordem social
( a docilização e disciplina no dizer de Foucault, 1977) e estimule o processo de “saberes
tácitos” (macetes), indispensáveis ao funcionamento da empresa.
Dinsmore et al. (2004) falam sobre a Técnica do TEAL- Treinamento Experiencial ao Ar Livreoutdoor training, que consiste num conjunto de práticas desenvolvidas para “educar gestores”.
Segundo suas palavras, constituem “numa ferramenta que transforma o comportamento humano e
produz resultados imediatos na vida pessoal e profissional de cada participante”. Para os autores,
essas técnicas ao ar livre, quando conjugadas com uma sólida didática e alinhadas com as metas
da organização, preparam pessoas e equipes para tempos de mudanças e, conseqüentemente,
impulsionam as organizações em direção a seus propósitos e resultados.
Pode-se observar que o propósito da mobilização da subjetividade dos gerentes tem como
objetivo repassar à empresa o potencial deles. Segundo Dinsmore et al., essas práticas estimulam
as potencialidades dos gerentes por meio de desafios crescentes, ensinam a vencer o medo, e a
valorizar o trabalho em equipe, levando-os a considerarem que todos possuímos dentro de nós
uma grande fonte de conhecimento.
É oportuno destacar algumas práticas não-convencionais utilizadas pelo método Teal,
reproduzidas conforme são descritas no livro: ( p.55-68)
a) Calha – é uma técnica na qual o grupo deve levar algumas bolas para um único balde com o
auxílio de calhas. O grupo deve se unir, cada um segurando um pedaço de calha para formar um
escoadouro e fazer com que uma seqüência de bolas, (metáfora das vendas da empresa), possa
rolar livremente até cair dentro de um balde,. No início, o jogo vira o caos, mas, à medida que
cada participante encontra a posição em que melhor atua, as vendas (isto é, as bolas) começam a
cair no balde do “negócio fechado”, com uma facilidade cada vez maior. Esta técnica tem como
objetivo desenvolver o espírito de equipe, a coesão, a confiança mútua. Considera-se que cada
pessoa deve conhecer todo o processo produtivo da empresa, concentrar-se naquilo que sabe fazer
melhor e empenhar-se com as suas bolas...como se sua vida dependesse do resultado delas
b) Queda Livre - Em uma plataforma a 1,5 m. do chão, o participante deverá jogar-se de costas
para sua equipe, que terá de formar um colchão para recebê-lo. Constituem objetivos dessa
prática o desenvolvimento da confiança extrema, tomada de decisão, planejamento e
implementação em situação de risco e qualidade na execução.
c) Badalando – É uma técnica que consiste em escalar uma árvore de cerca de nove metros,
apoiando em pedaços de madeira fixados ao tronco. Ao final da escalada, o participante deve
subir na plataforma instalada no alto da árvore e saltar para voltar para o grupo. Pretende-se, com
isto, levar o participante à aceitação de desafio, ao desenvolvimento da autoconfiança,
colaboração e tomada de decisão.
d) Campo Minado - O grupo se reúne em um gramado onde um “campo minado” foi demarcado
com uma série de objetos espalhados pelo chão, os quais representam perigo e não devem ser
tocados. Com os olhos vendados, cada participante deverá percorrer uma área demarcada, cheia
de obstáculos, utilizando referenciais fornecidos pelos companheiros que estão sem vendas nos
olhos. O objetivo é garantir a manutenção de propósitos organizacionais; utilização do cenário
externo (mercado) como referência para a ação e comunicação.
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Estas práticas são utilizadas considerando-se que em toda a empresa, por mais organizada que
seja, haverá momentos em que a situação está tão crítica que parece não haver saída, mas se as
pessoas tiverem a mente preparada para superar obstáculos e trabalharem em conjunto, cada um
utilizando o melhor de si, atingirão o objetivo.
Ao concluir estas vivências, no momento de despedida, é cantada pelos participantes a música
“What a wonderful world”. (DINSMORE, 2004. p.55-68).
A pesquisa realizada
Visando a analisar como as práticas não-convencionais utilizadas nos programas de
desenvolvimento atuam sobre a subjetividade dos gerentes, realizou-se uma pesquisa
exploratória. A abordagem utilizada nesta pesquisa foi qualitativa, pois a intenção era abordar
aspectos subjetivos, vivenciais, objetivos “ocultos” e discursos velados relativos a uma pequena
amostra.
Quanto aos fins, a pesquisa teve uma perspectiva exploratório-descritiva, já que se buscava
investigar uma área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, além disso, essa
pesquisa é analítica e interpretativa. Quanto aos meios de investigação, constituiu-se como um
estudo de multicasos, já que o objeto de observação foram as práticas não-convencionais
mobilizadoras da subjetividade utilizadas por algumas empresas.
Os sujeitos foram os consultores que aplicaram as práticas não-convencionais e os gerentes a elas
submetidos. A amostra selecionada para o estudo foi do tipo intencional, porque se considerou
que tanto os dois consultores quanto os quatro gerentes deviam ser aqueles que melhor
representam sua categoria. Utilizou-se o critério de acessibilidade, que leva em consideração a
disponibilidade das pessoas escolhidas para a realização da pesquisa.
O principal instrumento da coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, já que se pretendia
obter o máximo de informações, não sendo possível prever, através da formulação de questões,
pontos importantes que poderiam ser expressos pelos entrevistados. As entrevistas foram
gravadas, com permissão dos entrevistados e, posteriormente, transcritas pelo pesquisador. Como
se trata de uma pesquisa eminentemente qualitativa, a análise dos dados foi realizada através da
técnica da análise do discurso, cujo objetivo é a busca da intenção ou intenções ocultas por trás do
discurso dos entrevistados.
Na utilização da análise do discurso como estratégia de pesquisa no campo da Administração,
múltiplas são as abordagens possíveis. As características do material trabalhado e os objetivos
pretendidos são os elementos norteadores. Ao perseguir o desafio de construir interpretações, a
análise do discurso parte do pressuposto de que “um sentido oculto deve ser captado, o qual, sem
uma técnica apropriada, permanece inacessível”. O foco de interesse é a construção de
procedimentos capazes de transportar “nosso olhar” a compreensões menos óbvias, mais
profundas através da desconstrução do literal, do imediato. Assim sendo, essa análise vem
compondo um instrumental metodológico que, a partir do conceito de discurso, com base em
abordagens multidisciplinares (psicanálise, visão foucaultiana, lingüística, teorias pragmáticas de
Benveniste), permite compreender os sentidos múltiplos criados pela complexa trama de atores
que o realizam (CABRAL, 1999; MAINGUENEAU, 1997; BALALAI, 1989). Deste modo, esta
técnica foi utilizada para tratamento dos dados obtidos nas entrevistas, ajudando na busca, das
intenções que estavam por trás do discurso de quem aplicou e vivenciou essas práticas nãoconvencionais mobilizadoras da subjetividade nos novos modelos de gestão.
Foram entrevistados dois consultores que aplicam técnicas não-convencionais em programas de
desenvolvimento gerencial. O primeiro desses consultores tem como especialidades
gerenciamento de projetos e mudança organizacional. Em livro de sua autoria, coloca de forma
“negritada” o seguinte: Colocar as pessoas em primeiro lugar; porém, em outra parte, diz
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exatamente: “dicas de treinamento experiencial para revolucionar os negócios”(grifo nosso).
Essas contradições nos remetem a Heloani (2003) ao ressaltar que a organização promove um
nível de identificação do funcionário com ela (processo transferencial), onde as relações pessoais
e sociais são destituídas de suas particularidades mais abstratas para se submeterem à gramática
da produção e do lucro.
Indagado sobre como percebe o grau de importância dessas práticas na vida íntima de cada
participante, este consultor respondeu que após os eventos, foram colhidos depoimentos
“altamente significativos e até surpreendentes”, que destacam a participação nesse treinamento
como a “segunda coisa mais significativa da própria vida”, “só perdendo para o nascimento do
primeiro filho”. Sobre os objetivos desse treinamento gerencial, ele afirmou: “Sensibilizar os
participantes para que promovam e se tornem agentes necessários à sua empresa, motivando-os à
superação de desafios, alinhando-os com as metas da organização”.
Sobre a técnica outdoor training (treinamentos ao ar livre) este consultor ressalta que ela trabalha
a “confiança extrema” necessária à uma equipe coesa e cita frases dos criadores da técnica: “é
uma prática rompedora de hábitos que só nos move para o conhecido”, “é necessário nos
entregarmos ao desconhecido, confiando na capacidade da equipe de nos segurar”. A análise
deste discurso vai ao encontro de uma afirmação de Enriquez (2002, p. 17-18) que diz: “ter como
motivação o sucesso econômico do grupo e anulação pessoal no interior de uma equipe
coesa”(grifo nosso).
O segundo consultor entrevistado é especialista em temas como inteligência emocional, estratégia
empresarial, liderança e trabalho em equipe e coordena workshops nessas áreas, tendo uma
agenda de contratações bastante ampla. Sobre o perfil de gerente dos novos modelos de gestão
respondeu: “Perfil de um coach. Ele tem que fazer coaching. Ele deixa de ser gerente e passa a
ser líder, ele passa a ser responsável não só pelo operacional, mas também passa a ser
responsável., ... ele extrapola o dia-a-dia, ele tem que ter uma visão futurística.”
Uma expressão utilizada em seus livros é a seguinte: “o bom gerenciamento permite não só fazer
com que um cavalo corra mais rápido, mas coloca-o correndo morro abaixo, usando com isso a
força da gravidade como uma alavancagem para atingir o objetivo almejado com muito mais
rapidez e eficácia”. Nas entrelinhas, a perspectiva da gerência é vista e requerida como controle.
Foucault (1979) cuja obra focaliza em grande parte a relação de poder; constatou que,
historicamente, o desenvolvimento de práticas de controle vão desde ações de tortura e punição
até os mecanismos sutis de introjeção dessas formas, através dos quais o sistema capitalista
tornou “dóceis” os corpos dos homens, objetivando, em última instância, o poder.
Pode-se inferir do discurso deste consultor que a mobilização da subjetividade constitui um
mecanismo importante, por inculcar no indivíduo a auto-regulação do modo de pensar, ver, sentir
e agir. Ele afirma que o participante de seu workshop de três dias “sai de lá com uma percepção
diferente do mundo. Percepção é realidade, tudo mais é ilusão!”
Esta afirmação nos remete ao estudo de Heloani (2003) segundo o qual um dos pontos básicos da
mobilização, da modelização, da padronização e até da expropriação da subjetividade dos
trabalhadores está na tentativa do controle da percepção deles. Para este autor, a percepção é dos
pontos cruciais do processo subjetivo e seus estudos concluem que essa tentativa tem sido uma
tônica em todos os modelos de gestão “orquestados” pelo Capitalismo.
Este segundo consultor entrevistado afirma que técnicas de rapel, de tirolesa ajudam muito no
sentido de que quando uma pessoa faz uma coisa física que ela achava que não dava conta, “você
abre uma janela na mente dela, (grifo nosso) para ela fazer coisas que ela achava mental e
emocionalmente impossíveis.” Perguntado se isto cria poder, o consultor responde: “Claro que
cria mais poder porque a pessoa fica mais inteira, ela passa a ter mais acesso ao inconsciente
dela em áreas que ela não acessava antes.”
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Quando se perguntou a este consultor se ele “consultava” a empresa sobre suas necessidades e
objetivos antes do treinamento, a resposta foi: “Claro que não, eu sei o que eles querem! Eles
querem aumento de produtividade, programas de harmonização de equipes, programas de
“negociação de culturas diferentes” quando existe fusão”.
Sobre a mobilização da subjetividade, o consultor comentou: “Eu mobilizo muito o sentimento do
medo, eu mobilizo muito o sentimento da raiva, eu mobilizo muito o sentimento da frustração.”...
“Com o objetivo de limpar a panela, lavar o copo para beber água limpa”.
Esta formação discursiva do consultor se inscreve numa observação de Enriquez (1997b) de
acordo com o qual as empresas contemporâneas tentam, consciente e voluntariamente construir
sistemas simbólicos e imaginários (a cultura), como formas de conduzir o pensamento, de
penetrar no espaço íntimo do psiquismo e da subjetividade e de induzirem comportamentos
indispensáveis à sua dinâmica.
Segundo Dejours (2001), os sentimentos advindos do sofrimento da função exercida, como
frustração, raiva, assim como tensão e nervosismo, são utilizados especificamente para aumentar
o ritmo do trabalho. O medo, na visão de Dejours, é utilizado pela direção como uma “verdadeira
alavanca para fazer trabalhar”. O medo coloca o trabalhador em estado de alerta permanente,
efetivamente servindo à produtividade, pois gera sensibilidade e atenção a qualquer anomalia no
processo produtivo.
Finalmente, o segundo consultor admite que “Hoje não tem jeito mais de separar vida
profissional e vida cotidiana. Como o trabalho hoje é mental, você leva trabalho na cabeça.
Antigamente você trabalhava na fábrica, fechava a porta da fábrica, você ia embora para casa,
não levava trabalho. Hoje não tem jeito de separar mais. Por isso, você tem que gostar do que
você faz, senão...”. Com esta afirmação, o consultor evidencia que, para ele, a organização
domina totalmente a vida pessoal.
Foi analisado, também, o discurso dos gestores que vivenciaram as práticas não-convencionais
nos programas de desenvolvimento dos quais participaram. Dos quatro (4) gestores que
vivenciaram práticas não-convencionais de treinamento gerencial, dois foram alunos do primeiro
consultor e de sua equipe e dois foram alunos do segundo. Para efeito de análise de suas falas,
vamos identificá-los como G1, G2, G3 e G4.
O sujeito G1 é do sexo feminino e exerce o cargo de gerente geral numa organização
multinacional, na qual trabalha há 16 anos. É reconhecida como uma funcionária exemplar e
dedicada. Afirmou, na entrevista, que como futuro profissional vislumbra a consolidação de suas
experiências e a transformação da empresa XY (onde ela trabalha) num modelo ideal, onde as
pessoas se sintam apaixonadas por trabalhar. Quanto às suas perspectivas afirmou: “acredito
firmemente na capacidade da empresa em me valorizar e utilizar-me (grifo nosso) onde poderia
dar melhores resultados”.
Sobre a influência das práticas não-convencionais vivenciadas sobre seu trabalho, afirmou que “é
realmente o trabalho em time, o superar-se, o escutar, o inovar, o respeitar as diversidades e
conseguir tirar o melhor delas, e tudo isso só passa a ser internalizado quando se vivencia”.
Acrescenta: “vejo que muito do que sou hoje foi plantado lá.” Durante esse workshop sentiu
“Medo do novo, descrença de mim e de meu potencial, transformação e motivação.” Admite,
ainda, que o workshop “mexeu muito com meus sentimentos” e considera que duas práticas são
inesquecíveis, sendo fundamentais nas suas mudanças: o pular de costas para o grupo, se entregar
ao grupo e o pular de 9m da árvore. E conclui: “Nunca me imaginei fazendo isso! Na vida
pessoal me ajudou num momento onde estava decidindo “separar-me” (grifo nosso), e nesse
sentido me deu mais coragem e certeza de que estava no caminho certo. No campo profissional
ajudou-me nos aspectos: planejamento, prioridade, trabalho em time, diversidades”. Fica
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sugerido, nesta fala, que o “separar-me” diz respeito não apenas à vida conjugal, como também à
separação que ocorreu na sua vida pessoal: o lado afetivo X o lado profissional. Fica indicado em
suas respostas, ao longo da entrevista, um atrelamento, um processo simbiótico com a empresa,
onde o seu futuro e o futuro da organização caminham e acontecem juntos.
Esta fala nos remete a uma afirmação de Enriquez (2001) na qual se um indivíduo se identifica
com a organização, se pensa apenas por meio dela, se a idealiza a ponto de sacrificar sua vida
privada aos objetivos organizacionais, quaisquer que sejam, entrará de boa fé num sistema
totalitário, transformado em um “sagrado transcendente” que legitima sua existência. Lima
(1996) afirma que o gestor diante das injunções de excelência e adesão total a organização, se
defende da tomada de consciência de sua real condição de sujeição, camuflando seu sentimento
de impotência oferecendo um terreno fecundo para a empresa se instalar no psiquismo
(introjeção). Esta fragilidade psíquica é explorada pela organização para o alcance de seus
objetivos econômicos.
O sujeito G2 trabalhou durante 26 anos na empresa XY, desligando-se dela em março de 2004.
Este gerente foi admitido na organização aos 18 anos de idade, permanecendo nela até os 44 anos,
o que sugere um nível de envolvimento com a empresa bem consistente.
A relação do sujeito G2 com as práticas não-convencionais de treinamento gerencial teve um
caráter atípico, pois foi encaminhado ao treinamento por seu diretor imediato a fim de ver “o que
a gente pode fazer de parecido aqui nos nossos treinamentos”. Assim, ele se sentiu um intruso no
treinamento, um “espião”, um “sugador” de metodologia alheia. Talvez devido a isso, o sujeito
G2 tenha feito uma avaliação mais isenta das práticas vivenciadas, da metodologia aplicada, do
envolvimento das pessoas. Para ele, as “técnicas exóticas”, diferentes de tudo que ele vivera em
anos de empresa, consistiam num aparato para responder a um mercado cada vez mais
competitivo, frenético. Ele afirmou perceber claramente que a empresa, a partir desse treinamento
contratado, “tentava nos fornecer poder e força para mascarar nossas fragilidades”. Ele relata
que observava, perplexo, colegas de trabalho com os quais convivia há anos e sabia que “morriam
de medo de altura”, participarem de exercícios de pular de 9m de altura, ou “cair de costas” sem
nenhuma segurança, entregando-se aos braços da equipe. Percebeu, como “espião e intruso” que
era, que seus colegas estavam “sendo treinados” para enfrentar o mundo corporativo. Notou,
durante os três dias, que por trás de “tolerar-se educadamente” havia uma luta enorme por poder.
Pode-se estabelecer uma interface da fala do sujeito G2 com uma observação de Lima (1996), ao
referir-se aos ideólogos das empresas estratégicas. A autora ressalta que o “gestor campeão” não
é um sonhador nem um grande intelectual; pode ser até mesmo um “ladrão de idéias”. Ele é,
antes de tudo, um pragmático, que, se necessário, se apossa da teoria de outros e insiste em
colocá-la em prática.
O sujeito G3 é gestor da área contábil e demonstrou ter uma visão crítica acentuada, reportando à
sua formação em Sociologia. Ele ressaltou que sua expectativa ao chegar ao local do workshop
era a de “entender” o que aquele trabalho propunha e “tinha consciência de que ia ser observado
e avaliado”. Para ele, “o instrutor me provocou bastante, na maioria das vezes diretamente, ele
não admitia que eu questionasse, discordasse de que determinada prática ou exercício fosse o
máximo”. O sujeito G3 referiu-se às atitudes “impositivas e invasivas” do coordenador como
capazes apenas de direcioná-lo para agir diferente e comentou: “aqueles três dias para mim, eu
percebendo um monte de coisas erradas, com a minha crítica “a mil”, com todos nós sendo
torturados com técnicas questionáveis, com um consultor despótico, a maioria dos colegas
aceitando tudo e se esforçando para cumprir tarefas, eu me aproximei muito de meus colegas, eu
senti grande vontade de protegê-los. Claro que pensei várias vezes em ir embora, mas não
deixaria meus colegas ali. Não sabia que eu tinha esse sentimento por meus colegas”.(grifo
nosso)
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Verifica-se, neste caso, que a mobilização do sujeito G3 se deu a partir de uma percepção
indignada da manipulação sofrida pelos companheiros.
O sujeito G4 é do sexo feminino, está na empresa há cinco anos, coordena a área de benefícios e
dá suporte à área de seleção de pessoal. Graduada em administração, foi admitida na empresa no
último ano do curso como estagiária. Ao falar do workshop, afirmou que a experiência foi muito
valiosa, “me ajudando a rever conceitos e algumas atitudes do dia-a-dia. As práticas me
estimularam a superar meus limites, buscar novos desafios, vencer o medo”. Lima (1996) afirma
que ao entrevistar alguns gerentes de uma organização estratégica, “eles enunciavam um discurso
impregnado pela ideologia da empresa”.
Comentando sua apreciação sobre o treinamento, o sujeito G4 disse: “É muito bom,
principalmente quando as empresas querem estimular o trabalho em equipe e levar seus
colaboradores a enfrentar seus medos. Me incentivou a ser mais objetiva, mais ponderada no
modo de agir, saber que atingir metas não depende só de mim, me ajudou a ter uma visão geral
das atividades da empresa, produtividade, foco em metas, o que eu posso dar de melhor de mim
para atingir essas metas.” Sobre o instrutor, o sujeito G4 comentou: “Ele sabe muito, ele é firme
e sabe o que quer. Ele me ajudou a perceber que quando eu desenvolvo, fico mais proativa, todos
ao meu redor também ficam e a empresa anda”. Esta formação discursiva nos indica uma
proximidade do que Guattari (1986) chama de “subjetividade serializada” ou “subjetividade
capitalística”. Para o autor, na medida que o Capitalismo globalizado caminha na busca de mais
produtividade, de mais consumo, promove e produz um tipo de subjetividade que caminha na
maior parte do tempo, na contra-mão de uma subjetividade singularizante. Manfroi (2002) fala de
uma “subjetividade determinada”, ou seja, o sujeito tem um texto pronto(advindo das interações
sociais) que determina seu pensar/agir, enfim, sua formação discursiva. Lima (1996) observou em
sua pesquisa com gestores de empresas estratégicas, que aqueles “com um discurso impregnado
da ideologia da organização”, indicavam que suas carreiras eram, em grande parte, o resultado da
capacidade de se conformarem às normas, valores, crenças e idéias “destiladas” pela empresa.
Conclusões e considerações finais
O surgimento da gerência está associado ao Capitalismo e as várias das teorias da Administração
constituem recursos destinados a oferecer aos gestores conhecimentos oriundos das ciências
humanas e sociais, capazes de assegurar o envolvimento das pessoas com o trabalho, que garante
a produtividade que, por sua vez, resulta em lucro.
Pode-se afirmar que as diversas teorias e práticas organizacionais visam a mobilizar a
subjetividade dos trabalhadores, tendência que atingiu seu apogeu e realce nos novos modelos de
gestão advindos da nova face do Capitalismo, caracterizada pela globalização e reestruturação
produtiva.
A análise do construto subjetividade é dificultada pela sua abrangência, profundidade além da
variedade de autores que o abordam. Fonseca (2002), Foucault (1977, 1989), Guattari (1986),
Pimenta (2004), Dimenstein (2002) e Heloani (2003) apresentam conceituações mais adequadas
ao contexto deste estudo.
O objeto deste estudo foram as práticas não-convencionais destinadas ao desenvolvimento dos
gerentes, práticas essas que visam a mobilização da subjetividade para os fins cada vez mais
ambiciosos do capital. Esses modelos de gestão, envoltos num cenário altamente competitivo e
flexível, pretendem o desenvolvimento da iniciativa, da capacidade cognitiva, do raciocínio
lógico, do potencial criativo para que os funcionários possam dar respostas imediatas a situaçõesproblema. No dizer de Enriquez (2001), é no momento mesmo em que o mundo organizacional
preconiza a eficácia, a paixão pela excelência, a qualidade total, a busca do defeito Zero, que as
empresas adotam as práticas não-convencionais de desenvolvimento gerencial mobilizadoras da
subjetividade. Nesses novos modelos, os gestores foram escolhidos como os arautos de novas
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estratégias, passando a ser observados e focalizados como os pontos-chave dessas novas
demandas. O próprio Enriquez (1997b) afirma que o motivo dessa focalização no gerente é que
eles formam a categoria mais exposta ao discurso ideológico da organização, pois eles quase não
têm outros pontos de referência, tendendo a uma identificação forte com a organização e seus
propósitos. Para o autor se o indivíduo se identifica com a organização, se pensa por meio dela, se
a idealiza a ponto de sacrificar sua vida privada aos objetivos que ela persegue, entrará de boa fé
num sistema totalitário, transformado em um “sagrado transcendente” que legitima sua
existência. Neste caso, os objetivos e metas da organização na qual o indivíduo trabalha se
misturam ao seu mundo íntimo. O comentário de Pagès (1987, p.93) caminha na mesma direção:
“a estrutura inconsciente dos impulsos e dos sistemas de defesa do funcionário é ao mesmo tempo
modelada pela organização, não apenas por motivos racionais, mas por razões mais profundas,
que escapam à sua consciência. A organização tende a se tornar fonte de sua angústia e de seu
prazer”.
Paradoxalmente, prescreve-se hoje que os funcionários devam ser protagonistas ativos e
pensantes, mas o funcionário requerido na organização deve ser adaptável aos objetivos e
estratégias da empresa. (AKTOUF, 1996; HELOANI, 2003; LIMA 1996).
A análise do discurso dos consultores que aplicaram os treinamentos apontam uma contradição, já
que, por um lado, há um discurso de valorização da pessoa e seu potencial e por outro lado, um
direcionamento nos treinamentos que só focalizam as metas da organização. Não há indícios de
uma mobilização da subjetividade centrada no aprendiz, indicando que esses treinamentos são, de
fato, mobilizadores do que é interessante aos propósitos da organização, ou seja, há uma sugestão
de modelização, padronização e expropriação da subjetividade sempre no sentido do capital. As
práticas em geral são impostas aos participantes, indicando que a adesão a esses métodos pode
garantir o emprego e a ascensão profissional, abolindo o fantasma de se sentir obsoleto, tão
freqüente nesses novos modelos.
Tanto nas práticas, quanto no dia-a-dia organizacional ficou evidenciado nas falas das duas
categorias entrevistadas, que o caminho mais indicado é o da “equipe coesa”. Esse fato nos
recorda Enriquez (2002) que assevera que essa trilha pode levar a uma anulação pessoal. Lima
(2001 p.56), por sua vez, lembra que “os paradoxos observados na busca desenfreada pela
excelência nas empresas, principalmente nas distorções existentes entre o discurso e a prática
causam impactos negativos na saúde mental do trabalhador”.
Pode-se concluir que as práticas não-convencionais estudadas funcionam como “arte final” de um
trabalho de mobilização da subjetividade, iniciado na empresa através de suas políticas e do
processo cultural. (Enriquez, 1997 a, b, 2001 e Lima, 1996). Infere-se, portanto, que essas
práticas só atendem a um lado da moeda.
Autores, como Davel & Vergara (2001; p.50) apregoam que: “responsáveis pela gestão de
pessoas devem perseguir objetivos que criem vantagens competitivas para a empresa por meio
das pessoas e iguais vantagens para as pessoas”. Os resultados de nossa pesquisa indicam que as
empresas provavelmente terão vantagens, mas os processos educativos embutidos nessas práticas
parecem não se configurar numa educação emancipatória, o que seria no nosso olhar as
vantagens para as pessoas, além do salário, benefícios, reconhecimentos em geral. Esses
treinamentos mobilizam profundamente o psiquismo dos funcionários, mas não visam o
desenvolvimento deles enquanto sujeitos, indicando de fato, que essas práticas reforçam a super
identificação com a empresa, a anulação pessoal e até a alienação apontada pelos vários autores
consultados.
Na visão de Dejours (2001) há um indicativo de que a verdadeira intenção da mobilização do
medo nas organizações (uso de técnicas de esporte radical, por exemplo) é de que a exploração
dele aumente a produtividade, exerça uma pressão no sentido da ordem social (a docilização e
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disciplina no dizer de Foucault, 1977) e estimule o processo de produção de “saberes
tácitos” (macetes), indispensáveis ao funcionamento da empresa.
Encerramos com a perspectiva de Fonseca (2004) sobre essas práticas pesquisadas: “Essas
práticas não-convencionais descritas, essa questão de testar os sujeitos em sua coragem e
resistência para enfrentar desafios, parece ir além da docilização proposta por Foucault, parece ir
além dos corpos. Essas práticas parecem buscar controlar e capturar além, numa
vampirização da própria vida do trabalhador, lá, onde essa vida, em sua potência, pulsa e
luta para se expandir e se reinventar”. (grifo nosso)
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ARTIGO CIENTÍFICO 02:
AUTO-IMAGENS, A PARTIR DO MEIO AMBIENTE, CAPTURADAS POR
CRIANÇAS DO MST: OFICINAS PEDAGÓGICAS10 DE FOTOGRAFIA COMO
FERRAMENTAS DA EDUCAÇÃO SOCIAL.
Rodrigo ROSSONI11
Resumo: Um grupo de 34 crianças do MST participou, durante oito meses, de uma oficina de fotografia
oferecida na escola do Assentamento Piranema em Fundão. Como resultado dessa prática educativa,
produziram cerca de 1300 imagens fotográficas do seu mundo vivido. Na primeira parte do artigo,
discutimos os elementos que configuram a expressão fotográfica e a instauração dos sujeitos nas
fotografias. Depois, com 16 imagens, construímos uma narrativa imagética (existencial social), que segue
um percurso de geração de sentido, na qual são apresentadas algumas pistas sobre os modos de construção
de suas identidades. Finalmente desvelamos a prática pedagógica que se por um lado também pode ser
identificada como psicopeagógica, por outro tem muito da pedagógica social.
Palavras-chave: 1) Oficinas de Fotografias, Pedagogia Social, MST.

1. A pesquisa
A pesquisa foi realizada a partir de uma prática educativa (pedagógica)12,
psicopedagógica13 e pedagógica social14 - oficina de fotografia - oferecida a 34 crianças
que freqüentavam a Escola do Assentamento Piranema (MST), localizado no município
de Fundão, Espírito Santo, há 51 quilômetros de Vitória. A faixa etária das crianças era
de 6 a 11 anos.
O Objetivo era investigar como se revelavam os modos de construção de identidade dos
sujeitos, a partir de um conjunto de fotografias produzidas por eles mesmos. O processo
de interação durou oito meses. Discutimos alguns temas da fotografia tais como o
processo de formação da imagem, a câmara escura, a revelação do filme, a ampliação das
fotografias e a relação afetiva com as imagens de suas famílias.
Na etapa final, receberam câmeras fotográficas automáticas. Ficaram com o equipamento
durante uma semana e nenhum tema foi direcionado.
A própria escolha dos assuntos, as figuras que eram apresentadas e, principalmente, a
instauração dos sujeitos nessas imagens foram observados. O referencial teórico de
análise foi a semiótica discursiva.
2. A instauração do sujeito
10
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Moema Lúcia Martins Rebouças: “Fotografia e construção de identidade de crianças do MST: o sentido
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Para abordar a instauração do sujeito nas fotografias, algumas considerações iniciais são
necessárias. Nossa abordagem toma a vida social se constituindo como processo
significante. A vida social de que falamos é o contexto de um assentamento do MST, que
está permeado por um conjunto de textos menores.
O objetivo era analisar como os sujeitos desse contexto estão instaurados nos seus
discursos verbais e imagéticos. Segundo Fiorin (1997), o discurso não é a expressão da
consciência, mas a consciência é formada pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo
indivíduo ao longo da sua vida. Como não existem idéias fora do quadro da linguagem,
essa visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. “A cada formação ideológica
corresponde uma formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que
materializam uma dada visão de mundo” (FIORIN, 1997, p. 32).
Quando falamos em linguagem, esta é entendida aqui em sua acepção mais ampla, como
abarcando o conjunto de sistemas significantes lingüísticos e imagéticos, disponíveis no
interior do assentamento.
Se tudo gira em torno das relações estabelecidas pela linguagem, partimos da premissa
que não considera a linguagem apenas como um simples suporte de mensagens que
circulam entre emissores e receptores quaisquer, fazendo-se, como indica Landowski
(1992), abstração de suas determinações próprias: a linguagem tem valor de ato, ato de
geração de sentido e, por isso mesmo, ato de presença.
Para a semiótica discursiva, essa presença é um fenômeno inerente ao ato de produção de
uma linguagem seja ela verbal ou imagética. Landowski (1992) classifica esse ato como
enunciação. O autor vai mais além nessa definição e esclarece nossa problemática
quando define enunciação como o “ato pelo qual o sujeito faz o sentido ser”, sendo o
fazer ser a própria definição do ato. Para ele, todo discurso é materializado por um
enunciado que é o “objeto cujo sentido faz o sujeito ser”. Se enunciação é uma instância
pressuposta pelo enunciado, ao realizar-se ela deixa marcas no discurso que a constrói.
2.1 Fotografia: um enunciado imagético
Dentre essas linguagens pelas quais o sujeito faz ser sentido, a fotografia se insere como
um meio de comunicação e de expressão que se encontra no campo de significação das
linguagens imagéticas.
Greimas (1984) classifica a fotografia como elemento constituinte dos enunciados
imagéticos. Estes se definem pelos textos que fazem parte do campo de significação, que
toma como critério, assim como Kossoy (2001, p.40), o modo de expressão visual.
O próprio Greimas (1984, p.19) admite definir, de início, o texto visual pelo seu “caráter
construído, artificial, opondo-se desse modo às línguas ‘naturais’ e ao mundo
‘natural’” (grifos do autor). Dessa forma, os textos visuais são definidos pelo seu suporte
planar, encarregando-se assim a superfície de falar do espaço tridimensional. Para
Greimas, as manifestações picturais, gráficas e fotográficas passam a ser reunidas com
base num modo de presença no mundo comum.
As imagens fotográficas que cobrem a superfície constituem, segundo Greimas (1984),
conjuntos significantes e que as coleções desses conjuntos significantes são por sua vez,
sistemas significantes. Por isso não nos satisfazemos com uma definição que só leve em
conta a materialidade dos traços e das regiões impressas no suporte fotográfico.
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Afirmar que um objeto planar construído como a fotografia produz efeitos de sentido já é
postular que ele próprio é um objeto significante e que, como tal, faz parte de um sistema
semiótico. Isso nos faz considerar “a superfície fotográfica, em sua materialidade, como
manifestação de um significante e, com isso, comprometer-se a interrogar a sua
articulação interna enquanto possibilidade de significar” (GREIMAS, 1984, p.31).
A imagem fotográfica não está determinada à condição de um simples registro
iconográfico. A fotografia, por ser um meio de expressão individual, sempre se prestou,
como afirma Kossoy (2001), a incursões puramente estéticas. A imaginação criadora é
inerente a esse meio de expressão.
A fotografia tem seu caráter histórico pelo que revela sobre as idéias e sobre as
concepções de um grupo social numa determinada época: “a essência do visível
fotográfico é o ser humano em suas inúmeras manifestações e atividades” (KOSSOY,
2001, p. 36).
O fotógrafo é um sujeito social que vê e interpreta as figuras do mundo antes de fazer o
recorte fotográfico. Ele pertence a um grupo social que, por meio de enunciados, expõe
as ideologias15, os anseios, os temores, as expectativas de seu tempo e também de seu
grupo.
Segundo Machado (1984, p. 77), toda fotografia é sempre um “retângulo que recorta o
visível”, independentemente do referente que a motiva. Para ele, o primeiro papel da
fotografia é selecionar e destacar um campo significante, limitá-lo pelas bordas do
quadro, “isolá-lo da zona circunvizinha que é a sua continuidade censurada” (op cit).
O fotógrafo efetua uma escolha para recortar na continuidade do mundo o campo
significante que lhe interessa, já que “toda visão pictórica, mesmo a mais ‘realista’ ou a
mais ingênua, é sempre um processo classificatório” (MACHADO, 198, p. 17).
A escolha no momento do clique não é a única situação em que suas concepções afloram.
A definição do próprio assunto fotografado já é uma referência de suas marcas
ideológicas.
Machado (1984) explica que essa escolha, esse recorte não são nunca inocentes, nem
gratuitos. Para ele, “toda síncope do quadro é uma operação ideologicamente orientada,
já que entrar em campo ou sair de campo pressupõe a intencionalidade de quem enuncia e
a disponibilidade do que é enunciado” (MACHADO, 1984, p.76-77).
Se a fotografia é o resultado de três elementos que a constituem (o assunto, a tecnologia e
o fotógrafo), é o fotógrafo, a partir dos dois primeiros, que, motivado por razões pessoais
ou profissionais, idealiza e elabora através de um complexo processo cultural, estético e
técnico o registro fotográfico. Esses elementos configuram a expressão fotográfica. Como
afirma Machado (1984), nada mais subjetivo do que as objetivas fotográficas, porque o
seu papel é personificar o olho do sujeito da representação.
Flusser (2002) reforça ainda mais essas considerações, afirmando que no gesto
fotográfico o aparelho e o fotógrafo são partes que se complementam. Para ele, a
manipulação do aparelho é gesto técnico, isto é, gesto que articula conceitos. O aparelho
obriga o fotógrafo a transcodificar sua intenção em conceitos, antes de transcodificar em
imagens.
Em fotografia, segundo o autor, não há ingenuidade, já que nem mesmo turistas ou
crianças fotografam ingenuamente. “Agem conceitualmente, porque tecnicamente [...]
15

Conceito de ideologia ancorado numa visão de mundo que se difere por classe, etnia ou grupo social.
Ver Machado (1984) e Fiorin (1997).

37
Fotografias são imagens de conceitos, são conceitos transcodificados em cenas”
(FLUSSER, 2002, p.32).
A fotografia como uma técnica de apresentação da realidade, apesar de, diferentemente
da pintura, desenhar-se a si mesma, não dispensou a regência de um artista para
comandar o processo de criação com o objetivo que tinha em mente, que é o de obter uma
representação visual de fragmentos do “mundo natural”16: ela não dispensou um artista
que transforma seus conceitos em imagens.
Toda fotografia surge de uma intenção a priori, seja ela qual for. A fotografia é
viabilizada por um aparato técnico, responsável pelo registro da imagem. No entanto, a
câmara sozinha não pensa. É necessário um ser pensante para reger o processo de criação.
Daí, como afirma Kossoy (2001), o fato de toda fotografia ter 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.
A interpretação do real passa por uma perspectiva do fotógrafo. Do seu olhar construído,
resultante dos seus filtros culturais, que podem ser caracterizados como sua história de
vida, sua sensibilidade, suas ideologias e sua bagagem cultural.
Para Kossoy, o registro visual,
... documenta a própria atitude do fotógrafo diante da realidade, seu estado
de espírito e sua ideologia acabam transparecendo em suas imagens,
particularmente naquelas que faz para si como forma de expressão pessoal
(grifo meu) (KOSSOY, 2001, p. 43).

As crianças de Piranema fizeram o registro visual diante da realidade, produzindo
fotografias “para si como forma de expressão pessoal”. Tiveram a liberdade de produzir
imagens de acordo com o seu interesse. Suas fotografias mostram não só o espaço físico
ou as pessoas de que gostam. Nos dão informações acerca deles mesmos.
Existia uma preocupação de nossa parte de que pudessem sair fotografando
aleatoriamente. Surpresa a nossa quando percebemos a elaboração das imagens
produzidas, tanto da beleza estética, quanto no trato da composição de elementos. Suas
fotografias dão visibilidade a seu mundo vivido. Expõem o sentido que esses objetos têm
para as suas vidas. Dos laços de afetividade tecidos não só com membros da família (na
maioria delas), mas com objetos do mundo natural, como animais, plantas, objetos da
casa e, em muitas delas, a própria terra (e os elementos dela oriundos).
Como explica Kossoy,
... qualquer que seja o assunto registrado na fotografia, esta também
documentará a visão de mundo do fotógrafo. A fotografia é, pois, um duplo
testemunho: por aquilo que ela nos mostra da cena passada, [...] e por aquilo
que nos informa acerca de seu autor. (KOSSOY, 2001, p.50).

A eleição de um aspecto determinado, a sua preocupação na organização visual dos
detalhes que compõem o assunto, bem como a exploração dos recursos oferecidos pela
tecnologia, são fatores que influirão decisivamente no resultado final e configuram a
atuação do fotógrafo enquanto filtro cultural.
Como em qualquer outro processo semiótico, o discurso visual se estrutura de acordo
com o modo pelo qual o enunciador17 arranja elementos em termos de relações sintáticas
16

A expressão ‘mundo natural’ é usada pela semiótica para designar os elementos que constituem o
mundo onde vivemos: árvore, pessoas, carros, formigas, correr, brincar, chuva e etc. Ver Floch (2001).
17
Sujeito da enunciação. Aquele que produz enunciados. Ver Floch (2001).
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e semânticas. Segundo Oliveira (1997), são essas mesmas relações que nos permitem
atribuir sentidos à manifestação discursiva.
A fotografia é um enunciado, ou conjunto de proposições que, organizadas por um
enunciador, quando manifestado, fazem, por meio de seus sentidos, o sujeito ser. “O
enunciado está sempre circunscrito a uma determinada situação espaço-temporal” (op cit.
p. 53-54).
Ao construir os enunciados imagéticos, o enunciador tem uma intencionalidade cujos
índices, como assegura Oliveira (1997), ficam inscritos na sua montagem sob forma de
marcas de seu ato de enunciação e como testemunhos de sua presença no discurso.
Os seus posicionamentos, pontos de vista, apreciações e valorações se
explicitam pelo modo como ele organiza o discurso: na escolha das cores,
no uso específico de uma forma, no emprego reiterado da mesma figura, no
gênero de iluminação utilizada, na estruturação de um ritmo, na opção por
determinada distribuição, etc (OLIVEIRA, 1997, P.54).

Os enunciados imagéticos de Piranema explicitam o ponto de vista, o posicionamento e
as valorações dos sujeitos que as produziram. “No enunciado, uma vez realizado, ficam
cravadas as suas concepções. Por isso é que se diz que aquele que faz mostra como faz
em seus desdobramentos performáticos” (OLIVEIRA, 1997, p. 54).
Isso se torna mais evidente na proximidade como os elementos desse mundo vivido são
apresentados, da significação dos objetos e referências simbólicas, presença constante da
cor-terra compondo a imagem, mas determinantemente da relação afetiva com pessoas e
com objetos de valor.
3. Fotografia e construção de sentido
No contexto da enunciação, os sujeitos alcançam sua existência semiótica por meio de
um conjunto de elementos que constituem o seu vivido de sentido. É da existência que
advém sua identidade, concretizada em figuras referenciais e simbólicas.
Segundo Castells (2001), identidade é atribuição de significado. Diante desse mundo
vivido, os sujeitos vão atribuindo significado aos elementos que os circundam, e a
fotografia dá visibilidade a esses objetos de valor, pelos quais constroem as identidades.
Na análise da significação das imagens, é relevante esclarecer que o sentido não é uma
“coisa” autônoma, já existente, como diz Landowski (1995), à espera de que passe pela
proximidade algum especialista capaz de a “descobrir” tal como é.
É importante definir que o sentido não preexiste à sua construção pelos sujeitos que o
manipulam. “Quer na própria atividade discursiva, quer no nível da sua reconstrução
metadiscursiva, o sentido também se realiza ‘em ato’” (LANDOWSKI, 1995, p. 263).
Tal processo não é diferente na elaboração dos sentidos das fotografias das crianças de
Piranema. Se o enunciado deve ser contextualizado e o sentido, portanto, “construído”, as
análises seguem uma perspectiva de presença. Não são fotografias extraídas de espaços
quaisquer e, assim, “lidos” os seus sentidos. A construção é possível porque o contexto
semiótico em que foram produzidas foi previamente reconhecido em um processo de
interação que durou oito meses. “O que está nas fotos não está disjunto do cotidiano
discursivo dos sujeitos da pesquisa” (ROSSONI, 2004, p. 112).
Quando tomamos o assentamento e os seus conjuntos de sistemas de significação
lingüísticos ou imagéticos, constituindo a “vida social”, esta própria como um efeito de
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sentido, não podemos analisar as fotografias isoladamente. O que nos interessa não é
somente a frase dita pela criança ou a foto que produziu. Ambas fazem parte de um
contexto semiótico. Os sujeitos utilizam-se de conjuntos significantes (enunciados) para
expressarem os seus sentidos.
São dessas manifestações discursivas que apreendemos um pouco dos elementos que dão
existência semiótica – de onde advém a identidade - aos sujeitos da pesquisa.
Aos nossos olhos, a identidade dos sujeitos se apresentou.
Ao ser, portanto, qualquer que seja o objeto considerado - e o sujeito que
olha - não se tem nenhum acesso senão pela mediação do parecer. Embora
[...] é ele, o parecer – e ele só - que pode significar o ser, quiçá até certo
ponto [...] revelá-lo (LANDOWSKI, 1995, p. 241).

4. Análise dos enunciados imagéticos.
Construímos uma narrativa imagética com 16 fotografias. É a partir dela e com ela
mesma que vamos traçar parte do estudo da construção de identidade dos sujeitos
instaurados nos enunciados. Por uma questão de espaço apresento apenas 16 imagens.
A escolha das fotografias se deu pela reiteração da presença de figuras que constroem
uma coerência semântica e uma categoria de expressão “natureza versus cultura”.
Assumimos o texto imagético como uma linguagem que dá conta de expressar os
sentidos dos sujeitos da pesquisa, a partir dos seus elementos do plano de expressão, tais
como composição, enquadramento, planos de imagem, iluminação, foco, cores,
perspectiva e figuras que produzem a significação no plano do conteúdo.
Com as imagens, apresentamos as estratégias identitárias do grupo pesquisado no seu
modo de fazer (brincar, trabalhar) ligado a terra, bem como nas apresentações de seu
espaço físico (escola, casas, ruas), afetivo (pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos e amigas), de
animais e referências simbólicas, ou seja, do vivido de Piranema. E mais, como os
sujeitos mantêm relação com ele.
Se, como orienta Kossoy (2001), a fotografia ou um conjunto de fotografias apenas
congela, nos limites do plano da imagem, fragmentos desconectados de um instante da
vida das pessoas, de coisas, da natureza, paisagens urbanas e rurais, cabe a nós
compreender a imagem fotográfica como informação descontínua da vida passada, na
qual pretendemos mergulhar. Isso porque,
... no esforço de interpretação das imagens fixas, acompanhadas ou não de
textos, a leitura das mesmas se abre em leque para diferentes interpretações
a partir daquilo que o receptor projeta de si, em função de seu repertório
cultural, de sua situação socioeconômica, de seus preconceitos, de sua
ideologia, razão por que as imagens sempre permitirão uma leitura plural
(KOSSOY, 2001, p. 115).

Em função desses aspectos, a leitura que propomos é uma dentre as diversas possíveis.
Ela não se fecha no que trilhamos. O que a diferencia neste momento é que os meses de
nossa interação tornam a interpretação do conteúdo das imagens mais coerente do que se
tivéssemos analisando de fora.
Fizemos parte do contexto semiótico, em que a própria vida social é encarada como um
efeito de sentido. “As fotografias são partes indissociáveis desse sistema semiótico e sua
leitura está conectada aos discursos e significações construídas ao longo de oito meses de
experiências compartilhadas” (ROSSONI, 2004, p.115).
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O significado mais profundo de uma imagem não se encontra necessariamente explícito.
Segundo Kossoy (2001), o significado é imaterial. Jamais foi ou virá a ser um assunto
visível passível de ser registrado fotograficamente.
Dessa forma, o vestígio do mundo natural cristalizado na imagem fotográfica passa a ter
sentido a partir do momento em que se compreenda os elos da cadeia de fatos ausentes da
imagem. “Além da verdade iconográfica” (KOSSOY, 2001, p.118).
Por isso, nossa interação foi importante para a construção dos sentidos das fotografias.
Além dos elementos que estão presentes na imagem, conjugamos essas informações ao
conhecimento do contexto econômico, político e social, dos costumes, do ideário estético,
das referências e objetos simbólicos que fazem do assentamento um todo de sentido.
A própria escolha das fotografias que compõem o conjunto já é resultante de uma análise
que evidencia os modos de ser-fazer-sentido de Piranema.
5. A narrativa imagética18
A narrativa imagética constrói um percurso de sentido que, pelo enunciatário19, leva-nos a
conhecer o assentamento. Esse percurso começa pela foto 1 que, através de um grande
plano geral, apresenta parte do local. Algumas casas compõem a cena indicando a área de
habitação dos assentados que não foram organizados em agrovila. Porém, não é a
paisagem o foco de atenção para esta imagem. A terra arada20 em primeiro plano ocupa a
maior extensão da fotografia e é o destaque dela. É a terra arada que com sua cor
característica prende o olhar tanto por sua densidade forte quanto pela própria textura
criada pelo arado. Ela é o elemento figurativo que determina o ponto de referência da
imagem já que é um objeto de valor para o sujeito da enunciação.
As famílias de Piranema só receberam a linha de crédito do Governo Federal para plantar
sete anos depois que foram assentadas. A produção dessa imagem surge em um contexto
importante para o seu enunciador. Destaca a terra arada, onde vão produzir.
A foto 2 reitera algumas observações da primeira. Contudo, possui enquadramento
vertical. Um integrante da comunidade semeia a terra de forma artesanal. Na imagem
anterior, apenas a terra preparada. Aqui, a evidência do processo de produção com a
figura humana que semeia a terra.
A imagem tem um sentido que vai além de um simples registro iconográfico. É o próprio
valor de geração de sentido que constitui o mundo vivido do enunciador.
A fotografia 3 já apresenta os frutos da terra: as figuras de um galo e de um cacho de
bananas, ao centro, e uma planta de café, ao fundo, na parte esquerda da imagem.
Da terra a casa
Na seqüência, um outro conjunto visual dá visibilidade aos actantes21 do contexto
semiótico. São as pessoas, na maioria delas, familiares, que da inter-relação entre eles
mesmos e com os objetos constroem seus sentidos. Os sujeitos são apresentados nos seus
modos de fazer internos, evidenciando a presença da casa e de seus pertences.
18

Todas as fotos estão no apêndice. Tópico 8.
É uma das posições do sujeito da enunciação que está implícito e cumpre o papel de destinatário do
discurso
20
Processo em que uma máquina prepara a terra para o plantio.
21
Objetos e pessoas pelos quais o enunciador atribui significado.
19
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As 65 famílias que fazem Piranema existir sobreviveram, por muito tempo, em cabanas
itinerantes feitas de lonas pretas, armadas às margens de rodovias pelo norte do Espírito
Santo. Segundo Da Matta (1997, p.11-12), a casa é “pedaço de chão calçado com o calor
de nossos corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação
especial, única, totalmente sagrada”. Na casa, o sujeito constrói um aparato que revela
sua identidade e, com isso, a identidade do grupo que ocupa a partir de cores, disposição
dos objetos, móveis, símbolos e o uso das paredes.
Essas evidências estão presentes em diversas imagens. Muitas crianças fotografaram
familiares em frente às casas e dentro delas. Assim a casa vai demarcando “um espaço
definitivamente amoroso...” (DA MATTA, 1997, p. 27).
Podemos identificar tais considerações a partir da fotografia 4. Observamos a
intencionalidade do sujeito enunciador ao apresentar pai e irmã abraçados em frente a sua
casa de alvenaria e ao lado de um pequeno coqueiro. A casa é apresentada sem cortes, em
toda sua dimensão. O ambiente harmônico para o enunciador é a afetividade da família,
figurativizada pelo abraço da irmã e do pai, e o fruto da terra, figurativizado pelo
coqueiro.
Na imagem 5, as figuras de duas pessoas diante da porta: uma criança sentada e uma
mulher em pé. A porta está aberta formando uma diagonalidade que convida para entrar.
A presença das pessoas fortalece o convite. A criança sentada com sorriso para quem
chega e a mãe, a dona de casa, em pé na entrada recepcionam o enunciatário que entra
(Fotografia 6). Nesta, o ambiente já é interno: estamos dentro da casa. Mais uma vez a
recorrência da cor-terra caracterizando esse espaço. Mesmo no ambiente interno, no chão
das casas de Piranema, ela está lá demarcando sua presença.
Observa-se a construção do espaço para evidenciar o modo de brincar das crianças: jogar
piões. Os tapetes de crochê na entrada foram retirados. Estão no fundo amontoados para
ceder seu espaço. Aqui se mistura uma marca do fazer feminino (crochê) com o fazer
masculino (piões), onde um cede espaço ao outro. São as trocas de papéis que tematizam
por essa figuratividade.
Percorrendo ainda mais pelo interior, a imagem 7 traz as figuras simbólicas presentes na
residência. A criança fotografa um altar com o marco maior de referência do MST, a
bandeira. O altar não foi montado para a fotografia. Ele existe no interior da casa. É um
estatuto de identidade que apresenta o símbolo de referência do Movimento e os frutos
colhidos com a própria conquista da terra. Por ter sentido para o enunciador é que ele é
registrado fotograficamente. Por isso, reforçamos a tese de que a produção do enunciado
(fotografia) é o objeto pelo qual o sujeito faz o sentido ser.
Na imagem 8, o convite para o almoço. Um homem em pé apresenta um prato cheio de
comida. O movimento de apresentação se evidencia na exposição do braço esquerdo
esticado e do braço direito apontando com o garfo para o prato. O entusiasmo está
figurativizado por seu sorriso, marca de um estado de euforia desse sujeito.
Na imagem 9, um passeio pela sala onde três crianças estão sentadas no sofá. O
enquadramento destaca o sorriso e a união com que estão relacionados. A atenção está
exclusivamente na alegria e na união das crianças, ambas figurativizadas pelas suas
expressões, pelo sorriso e pelo abraço.
A recorrência da harmonia também se figurativiza na apresentação das figuras da
imagem 10. A iluminação garante o foco de atenção do enunciatário no centro da
imagem, onde está uma mulher amamentando duas crianças. O olhar fixo da figura
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feminina figurativiza a dignidade do gesto materno. Ela não se esconde, nem abaixa a
cabeça por estar expondo sua intimidade.
Depois de um percurso no interior das casas, o enunciatário é convidado a conhecer
outros espaços do assentamento. Na imagem 11, a visão é direcionada para fora da casa.
O sujeito que enuncia dá visibilidade mais uma vez à mãe e ao irmão, que são
fotografados de dentro para fora do ambiente. As figuras estão no contexto externo.
A imagem se apresenta como no interior de uma câmara fotográfica. O desenho da cena
lembra uma cortina de obturador que se abriu pela metade. Nesta área, a iluminada, é
apresentado apenas a mãe, o irmão e uma motocicleta (objetos de valor).
Dessa vez, o enunciatário é convidado para conhecer o contexto externo. Na imagem 12,
uma criança apresenta os caminhos e leva o enunciatário a fazer o percurso. Em primeiro
plano, a criança com um movimento para frente, olha para trás chamando o enunciatário
para segui-lo. Ao fundo, temos três caminhos. Um deles demarca o contraste cromático
da paisagem (imagem 13). Há uma seqüência de cores com densidade forte que deixam
cravadas as referências estéticas do sujeito da enunciação: a sombra forte no chão, a corterra, o vermelho das roupas, o verde das árvores, o azul do céu, o branco da nuvem e o
cinza escuro da nuvem que está acima. Em meio a esse contraste de cores, é apresentada
a figura de um porco, e de um varal com roupas. É a ancoragem que determina a presença
humana.
Continuando o caminho, uma nova descoberta: a da escola (imagem 14). Um momento
importante que acontece todos os dias antes do início das aulas. As crianças são
organizadas em filas para cantar o hino do MST e para fazer a oração do “Pai Nosso”.
O sujeito enunciador é um integrante dessa fila. Faz parte da prática social como um
actante, ao contrário de quem observa de fora. Ele expõe o seu mundo vivido,
experimentando de dentro da própria cultura o seu tempo presente.
Depois de um percurso pela área de produção, pelas casas e pela escola, o enunciatário
finaliza a sua passagem por Piranema e observa ainda laços de afetividade.
A imagem 15 apresenta as figuras de duas crianças abraçadas. Ao lado, uma linha em
diagonal leva o enunciatário em direção às crianças. É a parede de uma antiga casa da
fazenda, que hoje não é mais utilizada. As crianças abraçadas sorriem para o enunciatário
num gesto que figurativiza a construção interna do companheirismo e de uma identidade
pautada na coletividade e na esperança. É a imagem que fica do lugar.
O enunciatário se despede de Piranema (imagem 19). É levado pela figura de um
integrante do Movimento que se dá a conhecer por sua marca presente na indumentária
dos que participam desse Movimento: o boné vermelho.
Ele caminha sobre a estrada de cor-terra. A figura da estrada traçada em diagonal faz uma
curva ao fundo. É ela que leva o enunciatário e que também indica o percurso que ainda
devem desbravar os integrantes do MST.
6. A prática pedagógica, psicopedagógica e pedagógica social.
Realizando a pesquisa dentro de um assentamento, mais precisamente na escola,
poderíamos observar in vivo como realmente se constrói a identidade dessas crianças.
Não é nosso objetivo fazer comparações com os meios de comunicação.
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A escola é o espaço de construções de valores de uma determinada sociedade. No caso do
MST não é diferente. A escola tem papel fundamental na difusão dos ideais do
Movimento e na sua forma de conceber e de transformar a realidade.
A partir dessas constatações, decidimos realizar uma prática educativa nova para aquele
contexto e que fugisse aos padrões convencionais da educação escolar formal e
tradicional. Uma alternativa psicopedagógica que fosse inovadora, sem as formalidades
burocratizantes e que fosse, principalmente, concebida dentro do postulado de educação
de Paulo Freire (1987; 1996; 2001), na qual, em termos amplos, numa sociedade de
classes, jamais se separa do ensino dos conteúdos o desvelamento da realidade. Para
Freire, deve-se respeitar os educandos
[...] não importa qual seja sua posição de classe e, por isso mesmo, leva em
consideração, seriamente seu saber de experiência feito, a partir do qual
trabalha o conhecimento com rigor de aproximação aos objetos. É a que
trabalha incansavelmente, a boa qualidade do ensino [...] É a que supera
preconceitos de raça, de classe, de sexo e se radicaliza na defesa da
substantividade democrática (FREIRE, 2001, p.101).

O desenrolar dessa prática educativa possibilitou-nos investigar o problema da pesquisa.
A fotografia, portanto, por meio de uma oficina de fotografia, foi a ação norteadora da
pesquisa. Penetramos no cotidiano do assentamento e compartilhamos com as pessoas de
lá o sentido construído, a partir do vivido e experimentado por elas mesmas.
Para a realização da oficina de fotografia, escolhemos intencionalmente o Assentamento
de Piranema, criado em dezembro de 1997, no município de Fundão. Ele foi escolhido
porque, desde setembro do mesmo ano, venho acompanhando o cotidiano daquelas
famílias e as fotografei quando ainda viviam acampadas às margens da BR 101. Há,
portanto, uma ligação afetiva e de experiências compartilhadas entre esse pesquisador e
os sujeitos da pesquisa.
No assentamento Piranema vivem 65 famílias. A antiga sede da fazenda é utilizada como
igreja, sala de reuniões e, principalmente, como escola. Na escola improvisada,
estudavam 34 crianças divididas entre a 1ª e 4ª séries. A varanda da casa abrigava a 3ª e a
4ª séries, sob a orientação de uma única professora que também é integrante do MST.
Num pequeno cômodo, onde o calor era constante, ficavam a 1ª e 2ª séries, sob a
orientação também de uma única professora. Esta era substituta. Ficou na escola de
março a dezembro de 2003 e não era integrante do Movimento. Essas crianças foram os
sujeitos da pesquisa.
A prática educativa foi realizada com as 34 crianças sem as formalidades presentes no
seu cotidiano escolar e, principalmente, sem a obrigatoriedade de participação.
Compartilho com Freire (2001) a idéia de que não há prática educativa que não escape a
limites. Limites ideológicos, epistemológicos, políticos, econômicos e culturais. Mas, ao
definir o alcance da prática educativa em face dos limites a que ela se submete, ele
acredita que mesmo “não podendo tudo, a prática educativa pode alguma
coisa” (FREIRE, 2001, p.101.).
E foi justamente esse “poder alguma coisa” que estimulou a realização da ação educativa
no assentamento.
No contexto da sociedade atual, da tecnologia e da informação, há a necessidade da
educação valorizar os espaços de aprendizagem que não sejam restritos à sala de aula. A
educação não pode limitar-se a conhecimentos acumulados, mas, necessariamente,
avaliar-se, segundo Assmann (2001), nas experiências de aprendizagem e na competência
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de estar aprendendo. Uma educação que não se ocupe apenas em transmitir o acúmulo de
conhecimentos, mas, sobretudo, de criar condições para que o sujeito construa seus
conhecimentos, a partir de suas experiências, de suas vivências.
Sei claramente dos limites que a prática educativa proposta apresentou. O universo dessas
crianças é contemplado pelas mais variadas situações que contribuem para o
desenvolvimento de aprendizagens e influenciam na construção de suas personalidades.
Não seria pretensioso o bastante para acreditar que a realização de uma ação educativa
pontual pudesse mudar a realidade de alguém.
As oficinas de fotografia foram apenas um momento, diante de vários outros, em que as
crianças tiveram contato com uma atividade nova para o seu contexto. Nesse momento,
lidaram com a especificidade do fazer fotográfico e com outras questões que foram
sutilmente desenvolvidas das interações entre o grupo, e do grupo com os pesquisadores .
Acredito que a riqueza dessa prática esteja fundada nessas questões.
A ação educativa almejou mais do que apenas ensinar um conteúdo específico. Buscou a
participação da criança no seu próprio desenvolvimento pessoal, concebendo a
aprendizagem como elemento de sua formação humana, por meio, agora, do contato, e
quem sabe, da apropriação, de uma outra linguagem, a fotográfica. A apropriação de
linguagens que não passa apenas pela escrita, segundo Freire (1987), deve ser concebida
como elemento de formação da cidadania.
É necessário deixar claro que o objetivo não era que as crianças aprendessem todo o
processo que envolvia o fazer fotográfico. Mas, que todo esse processo pudesse ter sido
um outro espaçotempo de aprenderensinar, de expressão e de desvelamentos.
Alguns princípios teóricos-metodológicos indicaram a busca de nossa trajetória. Como
conceito de Educação, utilizamos a perspectiva construtivista de Paulo Freire, situando a
prática educativa como processo contínuo de construção do conhecimento a partir das
experiências vividas no e com o social. Ao mesmo tempo, situamos a prática educativa
em meio às mudanças paradigmáticas por que passa a sociedade atual, fazendo críticas ao
modelo de racionalidade científica desenvolvida na modernidade, em que se instituiu a
escola como o único espaçotempo autorizado para a produção e difusão do saber
(ALVES, 2000).
Buscamos nos assegurar teoricamente num campo de estudo que entenda o ser humano
como sendo multidimensional (MORIN, 2000). Ao mesmo tempo, o conhecimento é
concebido como uma construção que se produz a partir de uma rede de significações nos
mais variados espaçostempos de aprenderensinar.
Para que essa experiência educativa pudesse favorecer, entre outros aspectos, o
mencionado anteriormente, se fez necessário seguir as orientações de Assmann (2001),
que expõe a necessidade de o ambiente pedagógico ser lugar de fascinação e
inventividade. De “não inibir, mas propiciar aquela dose de alucinação consensual
entusiástica requerida para que o processo de aprendizagem aconteça como mixagem de
todos os sentidos” (ASMANN, 2001, P.29).
A ação educativa aqui proposta pode ter sido carregada de pormenores que propiciaram
essa “dose de alucinação entusiástica”. Montamos um laboratório fotográfico no
assentamento. As crianças observaram o processo físico da formação da imagem dentro
desse laboratório, como se estivessem numa câmera fotográfica; o processo químico de
revelação da fotografia no papel, sem contar com o manuseio e produção de fotografias
durante toda a oficina.
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A fotografia é um meio de comunicação que desperta fascínio entre adultos e tem fácil
aceitação entre as crianças. Por isso, tivemos facilidade de penetrar no cotidiano dos
sujeitos, ganhar sua atenção e abrir caminho para a concretização de alguns objetivos.
Além dos conhecimentos imensuráveis adquiridos ao longo das oficinas, nosso objetivo
era também que elas fotografassem o seu cotidiano. Selecionaram no espaço e no tempo
o que lhes foi de interesse. Ao contrário de 1997, quando visitei o acampamento e as
fotografei, em 2003, fotografaram e apresentaram a sua visão de mundo –
“experenciada”, “vivida”, e “sentida” por elas mesmas.
Apesar de o MST exercer uma influência ideológica, por meio dos símbolos, como a
bandeira, o hino diário, a própria terra, a pedagogia, as músicas, enfim, todo um aparato,
segundo um dos seus coordenadores, “para as crianças não perderem o espírito de luta
dos pais”, na prática, o controle não é exercido totalmente.
Assmann (2001) discute essa questão explicando que a humanidade entrou numa fase em
que nenhum poder econômico ou político é capaz de controlar e colonizar inteiramente a
explosão dos espaços do conhecimento, muito menos, apesar dos esforços, de manter um
hipercontrole da “cultura”, das linguagens e dos comportamentos. Ao contrário, cada vez
mais “surgem múltiplos descontroles, vazamentos e insurgências alternativas,
especialmente no plano de valores” (p.27).
Em Piranema, as 65 famílias têm suas histórias de vida. Muitas são da área rural. Eram
meeiros ou trabalhadores de fazendas. Outras, por sua vez, moravam na cidade, com
freqüência em periferias: desempregados ou subempregados.
As crianças trouxeram as peculiaridades de cada meio. No assentamento passam a
conviver com a mística e com as questões ideológicas do MST. Daí decorrem os
chamados “vazamentos e insurgências alternativas” expostos por Assmann, que fazem
suscitar a discussão sobre os aspectos sociais versus individuais, que compreendem o
universo dos sujeitos pesquisados. Esses aspectos não foram esquecidos do desenrolar da
pesquisa.

7. Algumas considerações finais
A fotografia teve dois papéis determinantes nesta pesquisa. Em primeiro lugar, foi
concebida como um enunciado imagético, no qual pôde-se investigar a instauração do
sujeito por meio da reiteração das mesmas figuras, na opção por um determinado
posicionamento e na atribuição de sentido que os objetos de valor adquiriram. Nesses
enunciados, os sujeitos deixaram cravadas suas concepções e os modos de construção de
suas identidades. As imagens revelam sujeitos que mantêm uma forte ligação afetiva com
a terra e seus frutos, com a casa e seus pertences e, principalmente, com a família, com os
amigos e com os objetos e referências simbólicas do MST.
Tais considerações se fortalecem uma vez que nenhum tema foi direcionado. As crianças
produziram as imagens para si, a partir do que o seu olhar os guiava. O olhar é uma
manifestação resultante de processos históricos, culturais e ideológicos que configuram a
expressão fotográfica.
Em segundo lugar, o conjunto de fotografias cumpriu seu papel de discurso imagético,
quando construímos uma narrativa visual. Esta apresentou os elementos do vivido de
sentido de Piranema e deu visibilidade ao contexto semiótico, pontuando onde e como os
sujeitos da pesquisa constroem suas identidades.
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ARTIGO CIENTÍFICO 03:
A EXPERIÊNCIA DE SENTIDO NUMA ‘PRÁTICA PSICOPEDAGÓGICA
SOCIAL’ DENOMINADA ‘OLIMPÍADAS DE BÊQUIM’
Maristela do Valle 22
RESUMO: O cinema e as ‘imagens movediças’ (como são os cine-vídeos, por exemplo) tem sido
utilizado para compreender a realidade vivida (Pinel, 2005). Com a popularização e aumento do acesso
aos empobrecidos das tecnologias midiáticas, realizar vídeos capturados do cotidiano real vivido tem sido
uma prática cada vez mais estimulada (SEPAC, 2007). MARCO TEÓRICO: A Psicopedagogia
Existencialista encontrou no pesquisador Viktor Emil FRANL (‘981) a possibilidade de reconhecer o ser
(sendo) humano como aquele que além de ter e ser da ‘vontade de sentido’ é capaz de fazer quase
qualquer como para alcançar seus objetivos. Um dos objetivos da vida é quando o homem, interrogado
pela vida, acerca do seu sentido, ele a responde pelo amor, pelo trabalho e pelo sofrimento inevitável.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa fenomenológica existencial sócio-histórica; como
instrumento de coleta de dados, teve um cine-vídeo de 4 minutos aproximadamente, onde de modo
rigoroso e concreto, se parodia as Olimpíadas de Pequim redenominando-a de Bequim [que ocorreu em
um bequinho perto da obra social]; como procedimentos: 1) assistiu-se ao cine-vídeo mais de cinco vezes;
2) a todo o momento desses ‘ver cine-vídeo’ a pesquisadora a autora ficou atenta às posturas e atitudes do
método proposto por Forghieri (2001): a) ela se envolveu existencialmente com as imagéticas, os
movimentos, som, musica e falas – dentre outros; b) procurou-se distanciar-se reflexivamente procurando
enunciar o sentido da ‘coisa-mesma’ (experiência) vivida. Para cada subtítulo do cine-vídeo produziu-se
uma hermenêutica (interpretação) acerca dos modos de enfrentamento e resiliencia cotidianos dos
educandos e dos educadores. CONCLUSÃO: Nesse contexto de pesquisa, um cine-vídeo mostra a
pesquisadora parte da vida profissional de psicopedagogos e educadores sociais, da qual ela passa a
participar pelo ‘método de pesquisa escolhido’, o que lhe permite tal ação científica de apreender o real
pelo recurso vídeo. IMPLICAÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS E PEDAGÓGICAS SOCIAIS DO
ESTUDO: Um cine-vídeo pode servir de compreensão de uma prática que se mostra do real para as telas;
assim como tal instrumento ou recursos serve para pontuar a qualidade dos trabalhos pedagógicos,
psicológicos, psicopedagógicos que ocorrem no mundo profissional e como o cinema (em todas suas
dimensões) podem servir de prova: Ali ocorreu algo de sentido e que pode revelar que a vida em sua
essência tem sentido; basca provocar, planejar, executar e avaliar – quando da dimensão de oficio.
PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogia, Pedagogia Social, Cinema e Educação, Autorias do Pensamento.

1. INTRODUÇÃO
‘Olimpíadas de Bequim’ são duas palavras brincantes com o real ‘Olimpíadas de
Pequim’.
O clima das olimpíadas permanece no lúdico (um conjunto de desportistas praticando
seus esportes) e como não é em Pequim, ocorre em Bequim – diminutivo popular de
‘beco’ que, devendo ser ‘bequinho’ é ‘bequim’.
Beco
be.co
(ê) sm 1. Rua estreita e curta, por vezes sem saída; 2. Dificuldad, embaraço,
entalação. 3. Lugar por onde o gado pode escapulir. B. sem saída: embaraço
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de onde não se pode sair; dificuldade insuperável, homem casado. Desocupar
o beco: sair, retirar-se23.

O sentido aqui está mais relacionado ao sentido de rua estreita e ao mesmo tempo, o
evento por si só, pode ser entendido, no sentido lúdico e do bom humor, como um lugarespaço diante de uma proposta é sem saída, pois irrecusável. Ao mesmo tempo, no bom
humor, causa embaraços; pois por ser insuperável, não tem como fugir e ao mesmo
tempo tem que, naquele espaço (‘bequim’), lugar subjetivo de mostrar a que vieram (os
esportistas/ alunos e alunas de um CAJUN), e de cujo lugar exige movimentos,
entrelaçamentos, relações e acima de tudo, lugar-tempo apertado que convida a sair; a
caçar rumo.
O objetivo deste ‘relato de experiência’ pelo método de pesquisa fenomenológico
existencial sócio-histórico é o de mostrar um evento psicopedagógico, tendo por
instrumental um cine-vídeo do tipo documentário produzido a partir da experiência.

2. REVISÃO DE LITERATURA
Um instrumental é apenas um instrumental. Tudo dependerá das filosofias e das atitudes
daquele que o utiliza: Em nome de quem ele faz isso? Com que finalidade? Pra que
utilizar um recurso? Qual a narrativa? Qual a intencionadade pedagógica, psicológica,
psicopedagógica, psicanalítica etc.?
Assim, uma tecnologia, mesmo a mais simples, como um cartaz de cartolina ou uma
prova escolar, pode servir a inúmeras finalidades, desde as mais alienadas; desde as mais
libertadoras; desde as mais inócuas; desde as mais perigosas ao ‘desenvolvimentoaprendizagem’ apregoada por uma cultura.
A Prefeitura de Fortaleza (2008) informa acerca de uma prática de produção de vídeos
por sujeitos alunos e alunas do grupo ‘Intervenções Humanas’. Esse grupo participou de
um curso de Formação de Agentes Culturais. Um dos vídeos produzidos denominou-se
“Contra Concreto”.
O vídeo, produzido pelos alunos do ‘Pontos de Corte’24, mostra que num
ambiente de interferência humana e de pouca presença da natureza, imagens
projetadas de árvores na estrutura de concreto transmitem a mensagem do ser
que se dissolve e se aniquila. A intenção é fazer o público refletir sobre o
meio ambiente, o desmatamento desordenado e a pouca ou nenhuma
consciência em relação às atitudes em benefício da natureza.

Nesse e outros filmes é inventada uma analogia do corte de nossos próprios cabelos com
o desmatamento. A escolha do concreto é com o intuito de chamar a atenção para as
florestas que vêm sendo depredadas em prol do crescimento desordenado das cidades.
23

Moderno
Dicionário
da
Língua
Portuguesa/
Michaellis.
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Site:
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=beco
24
Projeto Pontos de Corte.
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Outro estudo objetivou criar uma “experiência de desenvolvimento de vídeos didáticos
para a apresentação de conceitos básicos de Física em escolas secundárias da região
Norte-Fluminense”. Este trabalho apresentou os resultados obtidos com o
desenvolvimento de um projeto de produção de vídeos didáticos para o ensino de Física.
Os vídeos produzidos estão relacionados com a apresentação de conceitos básicos de
Física no ensino médio a partir da análise de situações presentes no cotidiano dos
estudantes de escolas públicas da região norte-fluminense. Os pesquisadores contou com
o apoio e a participação na elaboração dos vídeos de estudantes do ensino médio da
Escola Estadual Francisco Sales. Os próprios estudantes atuaram também como atores;
os vídeos já desenvolvidos têm como tema: uma análise do movimento, a Física na
cozinha e a Física no futebol. Estes temas foram os escolhidos para iniciar o projeto.
Foram realizadas entrevistas com os estudantes envolvidos no projeto tendo o objetivo
de identificar os temas para os quais os estudantes demonstravam maior interesse.para a
elaboração dos vídeos foram inicialmente realiza das consultas aos estudantes do ensino
médio, de modo a permitir a construção de roteiros baseados na experiência cotidiana
dele.
Kohatsu (2005) estudou o conhecimento e a compreensão da relação que ex-alunos de
‘escolas especiais’ mantêm com os seus bairros. Para a realização do estudo, foi
proposta a produção de um vídeo aos participantes, tendo também como objetivo
secundário uma reflexão sobre esse processo.
A investigação de doutorado pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Contou com cinco perguntas norteadoras:
1) Como se constituiu o universo social dessas pessoas (ex-alunos de uma escola
especial) para além dos muros institucionais da escola?
2) Será que a permanência na escola especial dificultou ao aluno o conhecimento de seu
bairro e será que a saída da escola proporcionou essa aproximação?
3) Como vivenciaram e ocuparam o espaço do bairro? Quais foram as experiências mais
significativas? Em que período da vida ocorreram tais experiências?
4) Como é para essas pessoas morar na periferia? Será que o contexto comunitário (se
existente) favoreceu de algum modo a sua socialização?
5) Em que medida o vídeo auxiliou no conhecimento da realidade vivida pelo
participante da pesquisa?
O estudo se caracterizou como uma pesquisa qualitativa, de ‘orientação
fenomenológica’, tendo a pesquisa de ‘tipo etnográfica’ como referência metodológica e
a utilização do vídeo como recurso.
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Participaram da pesquisa 03 ex-alunos de escola especial: a) uma do sexo feminino, 23
anos, funcionária de uma empresa de limpeza; 2) e dois do sexo masculino com 24 e 41
anos, ambos trabalhadores de uma oficina abrigada.
O autor utilizou como critério de escolha dos participantes: 1) a independência na
locomoção; 2) que morassem desde criança no bairro; 3) que demonstrassem interesse
na participação da pesquisa.
O estudo em questão consta o abstract, aconteceu em três bairros do Município de São
Bernardo do Campo: 1) a favela Boa Vista; 2) a Vila Rosa; 3) Jardim das Orquídeas esta última situada numa zona de manancial.
As gravações dos bairros foram realizadas individualmente.
A PRIMEIRA foi mostrada uma experiência (piloto) que ocorreu em um único encontro,
com uma gravação de quinze minutos. A SEGUNDA em cinco encontros e
aproximadamente 60 minutos de gravação. A TERCEIRA e última foi realizada em seis
encontros e aproximadamente 90 minutos de gravação.
A organização do material composta pelas gravações em vídeo, áudio e anotações de
campo ocorreram da seguinte forma: a) transcrição dos materiais (vídeo e áudio); 2)
observação das gravações em vídeo; 3) apontamento das cenas/locais gravados e
levantamento de temas.
A discussão sobre os trabalhos foi feita primeiramente de modo individual e
no final foi realizada uma discussão conjunta dos três trabalhos. O que se
pode perceber é que cada um dos três participantes apresenta um modo
bastante particular de se relacionar com o bairro e com diferentes níveis de
integração. Observa-se também que, mesmo após saírem da escola especial,
os três participantes mantêm vínculos com pessoas relacionadas a esse
universo social. Pode-se perceber também que o contato com os espaços do
bairro possibilitou a eles recordações de eventos da infância, assim como as
conversas com os vizinhos proporcionaram a revitalização das memórias do
passado. O estudo mostra, desse modo, como as pessoas com deficiência
mental podem reconstruir as próprias histórias e podem participar da
construção da memória coletiva de seus respectivos bairros.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Trata-se de um ‘relato de experiência’.
Relato.
Relato
re.la.to
sm (lat relatu) Ação ou efeito de relatar; exposição, narração, relação.
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Experiência.
Experiência
ex.pe.ri.ên.cia
sf (lat experientia) 1 Ato ou efeito de experimentar. 2 Conhecimento
adquirido graças aos dados fornecidos pela própria vida. 3 Ensaio prático
para descobrir ou determinar um fenômeno, um fato ou uma teoria;
experimento, prova. 4 Conhecimento das coisas pela prática ou observação. 5
Uso cauteloso e provisório. 6 Tentativa. 7 Perícia, habilidade que se
adquirem pela prática. Antôn (acepções 2, 4 e 7): inexperiência. E. de vôo V
ensaio de vôo.

‘Relato de Experiência’ aqui a trazemos como uma das possibilidades de se produzir um
estudo. Objetiva ele: relatar; descrever – o vivido; o experimentado.
Relatar, descrever, analisar através de inferências e das ‘atitudes fenomenológicas de
pesquisa’ (Forghieri, 2001) o vivido e ou o vivenciado nas vezes que vimos e sentimos o
filme (vídeo acerca da ‘prática psicopedagógica’ ‘Olimpíadas de Bequim’ desenvolvida
por um educador de uma ‘instituição social pública’).
Assim, pretendemos relatar, nesse trabalho uma experiência de sentido - que definimos
psicopedagógica e pedagógica social - realizada na Unidade do CAJUN de Andorinhas.
Tal evento, motivo de nosso estudo, foi denominado de “Olimpíadas de Bequim”
entrelaçando saberes-fazeres dos campos da Psicopedagogia e da Educação/ Pedagogia
Social.
Tendo por referencia um ‘vídeo-cine curta metragem’ intitulado Olimpíadas de Bequim,
a autora descreve de modo narrativo e poético essa ‘experiência psicopedagógica e
pedagógica social de sentido’. Trata-se de uma experiência produzida e socializada (por
tal recurso) tendo ‘dois educadores sociais’ e ‘um grupo de meninos e de meninas’
envolvidos com a temática do momento: Olimpíadas de Pequim.
O noticiário acerca do evento era intenso e apareceu de sentido dentro da instituição.
Trata-se do CAJUN – Projeto Caminhando Juntos da Prefeitura de Vitória; ligado a
SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social; cuja gestão é do GCA – Gerencia
da Criança e do Adolescente.
Todos, embalados pelo clima dos esportes, aproveitam a idéia das Olimpíadas de
Pequim, e associam o nome próprio com um outro nome, esse comum: ‘beco”. Um beco
perto da instituição e ao mesmo tempo parte dela. Há pois uma transformação do próprio
em comum.
O substantivo ‘beco’ é mais transformado ainda: ‘Bequim’ (substantivo diminutivo de
pequeno ‘beco’ ou ‘bequinho-mesmo’). A partir daí envolvem os sujeitos (educandos
dos CAJUN’s) e a gestão, provocando a todos através de uma narrativa de práticas de
esportes mais variados: futebol; esgrima (esplendido); bola de gude; salto em becos pela
via dos muros; amarelinha etc.
A premiação não fugiu a esse artesanal lúdico psicopedagógico: Medalhas de biscoitos
maisena; uma pequena arvore de natal é resgatada e transformada dialéticamente em
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louros. O objetivo dessa pesquisa qualitativa (relato de experiência) é a de descrever de
modo narrativo uma prática psicopedagógica e pedagógica social de esportes ocorrida no
CAJUN de Andorinhas, Vitória, Estado do Espírito Santo.
Como procedimentos de descrição desse ‘relato de experiência’: assistimos ao pequeno
vídeo (4 minutos aproximadamente) por dez vezes e fomos gradativamente nos
envolvendo existencialmente com as imagens e sons; e ao mesmo tempo distanciava-me
reflexivamente tentando capturar os modos como poderia descrever o filme, sem perder
totalmente o impacto primeiro do que senti.
Narraremos o vídeo Olimpíadas de Bequim, recorrendo ao temas abordados pelas
imagéticas, e após a escritura de cada um desses temas, fazemos pequenas descrições,
comentários, análises inferênciais e reflexões.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Parte resgatada da História
Pretendo resgatar ‘aqui-agora' uma pequena história do surgimentos do que veio
posteriormente denominar-se CAJUN’s.
O Projeto capixaba (Vitória - ES) ‘Caminhando Junto’, também conhecido como
CAJUN, nasceu da experiência do bairro do Morro do Quadro partir de reflexões e
preocupações acerca da violência na região. A ‘Escola de Ensino Fundamental Mauro
Braga’; do Bairro Santa Teresa – tomou a iniciativa de promover um debate. Isso exigiu
envolver diversas entidades dentre elas, associações de moradores, paróquias, igrejas
evangélicas, entidades beneficentes com o finco de se discutir as questões relacionadas à
violência e tentativas de minorar ou até sanar as dificuldades que vinha enfrentando
junto aos alunos e as alunas. Tudo começou assim.
Procurou-se na época então, desenvolver ‘ações socioeducativas’, ‘educativas
pedagógicas’ e ‘psicopedagógicas’ – dentre outros - em horários alternados ao da escola;
acabou-se envolvendo crianças e adolescentes daquele entorno social, cultural.
Essa experiência de atendimento aos pequenos e aos jovens foi incorporada pela
administração municipal. A Secretaria de Ação Social25 foi a instituição mais focada na
temática, e por isso, ‘comprou a idéia’. Essa ocorrência se dá em junho de 1996. Pelo
sucesso, foi ampliada inicialmente, a outros dez bairros de Vitória: Andorinhas, Bairro
da Penha, Bonfim, Centro, Consolação, Engenharia, Jaburu, Nova Palestina, Santo
André e Solon Borges.
As primeiras atividades oferecidas foram aulas de capoeira e artesanato sendo estas
realizadas em espaços cedidos pelas entidades participantes, como a Comunidade
Kolping de Santa Teresa, a Comunidade Bom Pastor e a Creche da PMV. Em 1996, foi
inaugurada a sede própria da Associação de Moradores do Morro do Quadro, espaço este
cedido pela Prefeitura Municipal de Vitória.
25

Atualmente denominada de “ Secretaria de Assistência Social”.
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A Prefeitura Municipal de Vitória é um órgão governamental, cuja função é
administrar. Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Vitória está estruturada
em Secretarias, [...] um total de 24 secretarias, dentre as quais podemos citar
a Secretaria de Assistência Social (SEMAS), com o objetivo: “garantir a todo
cidadão de Vitória o direito à família, à infância, à adolescência, à velhice, à
inserção no mercado de trabalho, à reabilitação profissional, à integração
comunitária e social (Lei Orgânica da Assistência Social, nº 8.742)” (PMV,
2007), tendo como áreas de atuação: criança e adolescente; defesa civil;
idoso; população de rua; pessoa com deficiência; segurança alimentar;
juventude e família” (PMV, 2008).

Atualmente, o Projeto Caminhando Juntos (CAJUN) atende crianças e adolescentes de
sete a 17 anos em situação de risco por meio de 14 unidades localizadas em bairros da
capital. Tem como objetivo realizar ações sócioeducativas que contribuam para a
promoção, proteção e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das crianças
e adolescentes em risco social.
São oferecidas, para as crianças do projeto, oficinas de esportes, cultura, e de inclusão
digital, em turnos alternados aos da escola formal, de segunda a quinta-feira, mesmo nos
períodos de férias. Os educandos participam das oficinas de dança, balé, capoeira, artes
visuais, artes circenses, teatro, música, esportes, recreação, informática a partir de suas
próprias escolhas, visando uma educação cidadã, de maneira a desenvolver “sujeito de
direitos, de conhecimentos e de desejo, que respeite a diversidade e as tradições locais”.
A prática educativa dos CAJUN’s está balizada pela metodologia de ‘Projetos de
Trabalho’. Tal método busca promover a interação entre todos os seus autores e atores,
propiciando o desenvolvimento da autonomia e a construção de conhecimentos de
distintas áreas do saber, por meio da busca de informações significativas para a
compreensão, representação e resolução de uma situação-problema.
4.2. Psicopedagogia e a educação social: olhares convergentes
O diálogo entre o campo da Psicopedagogia e a Educação Social (Martinez, in Igea et
al., 2005) tem se apresentado, na atualidade, especialmente rico e convergente na
formação dessa rede de ações realizadas em várias instancias. Uma instancia de sentido e
tocado por essas produções de conhecimento, sem dúvida, tem sido desveladas no
Projeto CAJUN. Segundo autores renomados, como ROMANS (2003), no final do
século XX ocorreram mudanças significativas em virtude da globalização, das novas
tecnologias, da presença acentuada da informática e da sociedade em rede. Essa
experiência acabou trazendo alterações na ‘realidade social’ com isso afetando a
dinâmica da família, da escola, dos meios de comunicações e as relações humanas e
sociais.
A popularização desses recursos abriu possibilidades de mais dominação das técnicas e
instrumentais tecnológicos a serviço do bem comum. A Educação Não-Escolar obteve
diversos benefícios desse aumento de poder das pessoas através de mais possibilidades
de se fazer, por exemplo, ‘cine-vídeos’ e de disponibilizá-los de modo a popularizar
idéias, experiências etc.
A educação formal tem evoluído com pouca aceleração em comparação à evolução
social e cultural. A educação é muito mais abrangente do que o sistema escolar, mesmo
considerando que a escola é, possivelmente, “a mais importante instituição criada pelo

56
homem moderno”. Ela necessita ser repensada e adaptada às novas demandas, a dar
maior atenção para os excluídos do formalismo escolar.
A Educação Social, segundo COSTA (2005) é um dos meios de combater a
desertificação social e cultural das nossas comunidades. Destina-se não só aos jovens e
crianças, mas a toda população. Relaciona-se com o sistema escolar, com as empresas,
com as organizações culturais e com todas as instituições que visem promover a
elevação do nível educacional e cultural da população. É uma forma de aprender, mas é,
também, uma forma de viver.
Por sua vez a Psicopedagogia - como área de estudo e de aplicação - trabalha nos
espaços entre: o que se conhece e o que não se conhece; o que se fala e o que se observa.
Barbosa (2006, p. 20) nos aponta:
Aprender a aprender significa, hoje e neste trabalho, aprender a pensar, a
construir conhecimento a partir dos conhecimentos já adquiridos; a usar a
aprendizagem como uma ferramenta para as outras aprendizagens; a aprender
de forma dinâmica, para poder aprender outras coisas que acontecerão na
vida mais na frente. Aprender a aprender é instrumentar-se, mas sem
esquecer que, embora a aprendizagem aconteça dentro de cada aprendiz, ela
é possibilitada somente na interação deste aprendiz com o mundo no qual
está inserido e com o conhecimento já estruturado.

Pensar numa Educação Social indissociada interdisciplinadamente com a Educação
Social, pode mostrar-se saberes-fazeres que demandam vir a lume na provocação de
novos sentidos de ser (sendo) na sociedade.
Assim, por meio de ações educativas – como partes integrantes da Psicopedagogia e da
Educação Social – as práticas ‘socioeducativas’ ganham mais sentido, pois afinal como
destaca Morin (1994) a ação é uma decisão e ao mesmo tempo uma escolha, e acima de
tudo é uma aposta; uma esperança de que algo possa mudar; posso evocar mudanças.
Essa experiência narrada comprova o que diz Martinez (2005) acerca da Psicopedagogia
ser um ‘saber-fazer’ além da escola, adentrando outros espaços de aprendizagem. Ao
mesmo tempo a Educação Social pospõe os muros das ruas – lúgrubes lugares da
injustiça social onde meninos e meninas são chamados como se tivessem nascido daí –
adentrando o interior das instituições sociais abertas.
4.3. O Cine-vídeo e as práticas: A Formação dos Educadores
Devido as acessibilidade e popularidade de instrumentais midiáticas como maquinas
filmadoras (vídeo) é comum à criação de Oficinas de Vídeos em instituições de
Educação.
Na maioria das vezes o educando é considerado como autor do seu conhecimento
(mostrado pelo produto e pelo que mostra). Um processo como diria Alicia Fernandez de
possibilitar resgatar o sentido de autoria (uma apropriação de si-memo no mundo). O
educador na maioira das vezes demanda controlar e dominar todo o processo de
produção de vídeo e ter sensibilidade de motivar e ensinar significativamente um
conjkunto de crianças e adolescentes sem conhecimento nessa esfera e que se
consideram mais uma vez excluído do processo de se autorizar “cineasta”.
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Uma Oficina de Vídeo como a que ocorreu no CAJUN, na maioria das vezes, tem a
partida de uma oficina psicopedagógica planejada – e que de acordo com o
envolvimento dos educandos será executada e avaliada em diversos sentidos,
especialmente com a mostra final do produto (o vídeo).
Assim, a oficina abordará estratégias para produção de vídeo com finalidade educacional
(aqui com finalidade de mostrar uma prática psicopedagógica inventada na relação
instituição, professor/ oficineiro e alunos) ensinando desde o instante da concepção de
uma idéia (que se transformará em narrativa conjunta; planejamento de uma atividade
educativa; um roteiro etc.) até mesmo a finalização e divulgação do material na Internet
ou CD-ROM.
Os participantes terão oportunidade de utilizar diversos materiais e recursos tecnológicos
em todo o processo, bem como discutir estratégias para o desenvolvimento de trabalho
colaborativo com os alunos.
Os tópicos abordados podem ser: O conceito de aulas animadas: possibilidades e
estratégias; Por que trabalhar com vídeo?; Estratégias de trabalho: definir o tema com os
alunos e algumas etapas essenciais; Pesquisa de conteúdo e elaboração do roteiro;
Processo de produção: recursos e possibilidades; Edição do Vídeo; Socialização das
produções; Avaliação da experiência e discussões sobre novas aplicações
Pedagógicas;
O vídeo (e sua oficina) pode ser um dos recursos (mediados por uma atitude de
compromisso social com os educandos e instituição e filosofia democrática e dialógica)
mais provocantes na Formação dos Educadores de instituições sociais ou que propõe
projetos sócio-educativos.
Será a Formação dos Educadores dos CAJUN’s que serão um dos leitmotive para a
produção de ‘cine-vídeo’ inventados pelos próprios alunos e alunas, tendo por mediação
aquele profissional em formação.
Nesse contexto é que irrompe a motivação por desenvolver esta temática: Foi devido das
Olimpíadas de Pequim26, evento de grande repercussão mundial, e também pela parceria
do Projeto Caminhando Juntos ao mundo do circo, da música e do cinema estabelecida
com o Programa Desenvolvimento e Cidadania, da PETROBRAS no início de 2008, que
incluí em seus objetivos a implantação de oficinas de produção de vídeos de animação
numa parceria também com Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Espírito
26

Ocorreram essas Olimpíadas em 2008. As Olimpíadas aconteceram num momento de grande
desenvolvimento da economia da China. Bilhões de dólares foram investidos na construção de complexos
esportivos, sistemas de transporte, alojamentos para atletas, entre outros. Foram cinco as mascotes
olímpicos (Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying e Nini) representando, com suas cores, os cinco
continentes e arcos do símbolo dos Jogos Olímpicos. Foram realizados 302 eventos esportivos, sendo 165
provas masculinas, 127 femininas e 10 mistas.
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Santo (UFES) / promovida pelo Programa Cine-Escola, no Cinema da Universidade
(Cine Metropolis/UFES).
4.4. A experiência de sentido: luz, câmera e ação!
O Vídeo é o resultado de um projeto desenvolvido pelo educador social Ivo Godoy e
pelo educando Jhon Clynder, na ‘Oficina de Vídeo’. Teve também como colaboradores
o restante dos educadores do CAJUN.
“A experiência esportiva começa na infância em casa, na rua no beco”.
O vídeo tem início ao som de muitos ruídos de crianças brincando. A imagem registrada
pela câmera posiciona de uma nova sentido, pouco convencional. Registra de cima o
início de um jogo de futebol, cujas regras necessitam ser criadas, estabelecidas, pois
trata-se de um espaço reduzido, mas não menos divertido e encantador. O chinelo ocupa
o espaço das traves.
“As nações apresentam o seu modo de organização”
No par ou ímpar a relação se estabelece, a regra é socialmente aceita sem
questionamento, justamente por ser clara e democrática.
“Apresentam suas habilidades”.
Nesse momento o destaque é para quem tem a habilidade de driblar o parceiro com a
bola, mas também a aprendizagem de quem posiciona a lente da câmera de cima
destacando o contexto em que estão inseridas estas crianças, na realidade em que se
configuram as suas brincadeiras.
“Cem metros de beco”
Essas crianças já são vencedoras! Buscam superar seus limites contando com a torcida
dos colegas. A prazer, a brincadeira prevalece sobre o resultado. O direito a infância e a
brincadeira estão garantido nesse momento.
“Salto entre becos”
Nessa modalidade esportiva a criatividade, a sátira, o humor e a resiliência estão
presente no cotidiano desses meninos e meninas. Depois, com o foco mais firme, se
pode observar os olhares convergentes de aprendizagens diversificadas: a inclusão pela
via da programação digital. A imagem do salto representada graficamente na linguagem
virtual, do vídeo.
“Bolas de Gude”
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A preservação e a valorização da nossa cultura são representadas nessa categoria de
competição. A brincadeira retrata na adversidade do terreno, misturada nos entulhos de
construção representando o cotidiano dessas crianças. Diante de tantos percalços vão
buscando alcançar os objetivos da brincadeira.
“Amarelinha”
Novas aprendizagens: utilização de recursos de áudio para retirar, acelerar, distorcer as
vozes que por algum motivo, que fica subentendido na imagem, necessitavam
desaparecer.
“Esgrima em becos”
Acesso a outras modalidades esportivas que não fazem parte de nossa cultura. A
pesquisa, o humor, a criatividade, recursos cênicos representados no olhar dos
“adversários”, recursos de sonoplastia no toque das duas varinhas, insinuando metal e a
superação dos percalços que aparecem durante a competição, no caso os equipamentos
utilizados. A espontaneidade na realização da tarefa. Os heróis cotidianos se utilizam por
armas e escudos.
“Uma homenagem a todos os becos olímpicos do mundo”
Deixa uma aprendizagem para essas crianças que elas não estão sós nessa caminhada e
que precisamos reconhecer e valoriza o espaço que nos pertence, fazendo dele um lugar
de alegria, infância e prazer.

5. PÓS-ESCRITO
O vídeo assistido e que nos (co)moveu a compreender o que é um evento e ou prática
psicopedagógica de sentido, foi de vital importância para os pesquisadores.
Nas suas disposições em se envolverem existencialmente com a película (as imagens; os
sons; os atores amadores; o enredo; o fio de narrativa; o bom humor; os efeitos da prática
na educação formal escolar e não-escolar etc.) e ao mesmo tempo de invenção de
distanciamento reflexivos do filme mesmo (que é algo que produz emoção e compreensão
de uma prática psicopedagógica criativa e provocadora), e que a partir do assistido (e
aprendido) pode ser replicado para nossos espaços-tempos de ensinagem.
Alicia Ferandéz (2005) é uma pensadora da Psicopedagogia que aparece com sentido
quando terminamos de assistir a segunda sessão do cinema (vídeo): os sujeitos em
programas psicopedagógicos demandam apropriarem de sua cultura para serem atores
centrais de sua existência; autoria do pensamento.
Dia essa psicopedagoga argentina que a ‘autoria do pensamento’ tem hoje uma
importância muito maior do que no passado porque a sociedade atual exclui cada ser
humano, inclusive professores e alunos, de sua característica mais singular: a
possibilidade de pensar por conta própria, de ser autor dos seus próprios pensamentos. E
destaca que isso de autoria do pensamento não tem nada a ver com propriedade privada,
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já que o autor é aquele que faz, diz, que se faz responsável por aquilo que produz e pela
posição que assume diante dos demais.
Outro dado a destacar é o jogo dramático de uma Oficina de Vídeo:
A aprendizagem dramatiza-se no corpo a partir da experiência de prazer pela
autoria. Sendo a autoria objeto de toda intervenção psicopedagógica e sendo
a psicomotricidade a que se ocupa do saber sobre o corpo e seus modos de
valer-se, vamos vendo outros laços fraternais (Fernández, 2005).

6. CONCLUSÃO
Esse artigo propôs e parece ter respondido (assim esperamos):
1) descrever e analisar um vídeo produzido por um educador social do CAJUN e pelos
educandos;
2) Entender a importância do recurso vídeo (utilizado dentro de uma filosofia
democrática, por exemplo) na produção de práticas psicopedagógicas provocativas;
3) mostrar o quanto um vídeo pode facilitar ao educador reproduzir e ou reinventar o
visto; o assistido que provocou.
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ARTIGO CIENTÍFICO 04:
PEDAGOGIA SOCIAL 27: UMA INTERROGAÇÃO FENOMENOLÓGICA A UM
GRUPO FOCAL DE EDUCADORES SOCIAIS
Hiran Pinel28
I. INTRODUÇÃO
O que e como é compõe uma só e fundamental interrogação fenomenológica – a gênese/
origem (que) e a sua dinâmica, seus sentidos em movimentos (como).
Assim nossa interrogação objetivando compor esse texto científico é: - O que e como é
Pedagogia Social?
Essa é nossa interrogação de pesquisa que efetuamos enquanto pesquisadores inseridos
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo.
Para essa pesquisa tanto o termo Pedagogia Social como Educação Social são sinônimas.
Mas essa igualdade de termos ocorre apenas aqui nesse artigo. No entanto, para efeitos
didáticos (evitando repetição) optamos pelo termo Pedagogia Social, por ser um termo
que atualmente mais socializamos, por aproximar mais ao trabalho do pedagogo – que
por sua vez se nutre de vários saberes-fazeres.
Nossa motivação para responder a essa interrogação se mantinha na perspectiva (ainda
atualíssima) de que muito falta definir (dando sua dinâmica) ao que se refere a esse saberfazer (no mundo). Para prosseguirmos com os estudos acerca desse saber-fazer, parte
integrante da Educação e da Pedagogia é preciso pesquisas que englobam o fazer (ação
profissional intencional), a ciência e a filosofia. Da ciência é preciso o rigor advindo da
clareza de conceitos e do empirismo das representações. Da Filosofia ainda falta pontuar
ligações, mas já se esboça no Brasil no marxismo, fenomenologia e o existencialismo de
Paulo Freire, que fornece subsídios indispensáveis a Pedagogia Social. Muito se sente
falta para que a Pedagogia Social receba o atributo científico, que precisa abrir-se aos
campos de ações (e filosofias) educacionais (no sentido geral); pedagógicas (no sentido
específico do ensinar-aprender); psicológicas (especialmente a clínica do sujeito e o
clinâmen, as sociais; a psicanálise etc.,); sociológicas, históricas – dentre outros. Diz
Zucchetti (2008; p. 1) que a Pedagogia Social,
(...) é uma ciência em construção, cuja provisoriedade destaca a dúvida
sistemática, a perplexidade e a curiosidade. Com denso percurso histórico,
agrega conhecimento aos saberes pedagógicos e sociais e às práticas exercidas
por pessoas e por instituições.

II. METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa fenomenológica (Forghieri, 2001), e nesse clima atitudinal,
procuramos responder a essa interrogação através da criação de um único Grupo Focal
(ou GF) composto por 05 pedagogos sociais (nessa pesquisa consideramos que estamos
nos referir a uma e única profissão) onde colocamos essa questão para verificarmos como
27
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Pedagogia Social. Agradeço aos estagiários de pesquisa Jacyara Silva Paiva e Paulo Roque Colodete
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28
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esse saber-fazer (acoplado à Educação, à Pedagogia, à Psicologia) se forma no grupo; o
modo como esses profissionais inventam seus movimentos sempre inconclusos.
Optamos por analisar as respostas obtidas de um ponto de vista fenomenológico (Pinel,
2009) e não inseri-las aqui no texto muito devido à ampliação demasiada dos espaços do
artigo, mas recorremos a algumas falas como legitimadoras da interrogação.
III. ESTADO DA ARTE DA PEDAGOGIA SOCIAL
A escola não é a única e nem é a mais legítima e muito menos a mais verdadeira base de
informação. Muito menos não é a única que move e comove (mover paralelamente) o
sujeito aprendente a uma “aprendizagem de sentido-sentido” – aquela que toca o mais
profundo ser sendo no cotidiano do mundo.
A escola é um espaço social e historicamente vital, uma instituição, que junto com a
família e obras sociais, se torna indispensável a uma sociedade que organiza seu
conhecimento e o repassava, permitindo sua recriação. E mais, ela o faz provocando e
evocando as autonomias (relativas, pois no mundo) dos sujeitos.
Os educadores e ou pedagogos não-escolares (pedagogos sociais e psicopedagogos, por
exemplo), devem sempre cuidar de re-encaminhar inventivamente os meninos e meninas
(de rua e que estão em outros espaços públicos do abandono), e nesse ato produzir mais
ensinos e aprendizagens, na maioria das vezes, surgidos de uns conteúdos de valores e
atitudes psicossociais. É nesse sentido que o cuidar de si (do outro e dos objetos do
mundo) é indispensável para que os profissionais não “caiam nos moralismos fáceis de
serem mostrados”, e aprendam a escutar ativamente – o que significa silenciamento, mas
um ato silencioso que objetiva capturar a “sua” filosofia e atitude (O que é homem? O
que é mundo? O que é “ter problema”? O que é intervenção? – dentre outras perspectivas
do que denominamos de teoria e ou discurso).
Para provocar caminhos nos próprios caminhantes (aqueles que fazem os caminhos ao
andar29) os educadores não-escolares (doravante chamados de pedagogos sociais) devem
fazer-isso através do Cuidado.
Fora da escola também se aprender, e se aprende até a ir na direção dela, exigir uma
escola pública de qualidade e que respeite os direitos e os estilos individuais (na
pluralidade humana) de aprender dos educandos. Eis ai então a leitmotiv mais agradável
que o pedagogo social “porta em si”: Um ‘entre-lugar’, no sentido de estar entre fora da
escola (a rua, por exemplo) e as outras instituições como a própria escola. “Daí se
ilumina o Dasein, o ser-aí – o homem”. (Pinel, 2009; p, 132).
Procuramos nesse artigo definir Educação Não-Escolar, a partir do que se convencionou
a denominar de Educação Social. Um saber-fazer de mais nomes: Educação Social de
Rua; Educação de Rua; Educação Especial de Rua; Pedagogia Social etc.

29

“Provérbios e Cantares” In: MACHADO, Antonio. Poesías completas. 14ª ed. Madrid: Espasa-x-Calpe,
1973. p. 158 "Provérbios y cantares". Caminhante, são teus rastos/ o caminho, e nada mais; / caminhante,
não há caminho, / faz-se caminho ao andar. / Ao andar faz-se o caminho, / e ao olhar-se para trás/ vê-se a
senda que jamais/ se há - de voltar a pisar. / Caminhante, não há caminho, / somente sulcos no mar”. Site:
http://www.cuidardoser.com.br
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Trata-se de uma Educação que se propõe, entre outras tarefas pedagógicas e
psicopedagógicas, realizarem um trabalho educativo com pessoas e grupos em situação
de risco. Deve-se aí resgatar o papel que sente das pessoas marginalizadas dos Direitos
Humanos. E fazendo isso de sentido, acaba por desvelar a importância de uma escola
pública de qualidade que “faz falta” e de uma família que, vivendo alegrias e tristezas
(subjetividades, a priori saudáveis) venha trazer para a sociedade gente de enfrentamento,
de resiliência, de luta, que briga; que se envolve; que ama; que procura (pró+cuidado ou
cura) sentido na vida a partir de si mesmo (sempre um projeto inacabado, no mundo)
etc.”Isso significa que a Pedagogia Social que defendemos é um tipo de educação
escolar, pois foca e defende uma escola pública e provocadora, além de resgatar a família
como participante vital nesse processo-vivido” (Pinel, 2009; p. 121).
Para nós, está evidenciado que é social toda Educação e Pedagogia (assim como a
Psicologia). Entretanto, também sabemos da popularidade do termo “Pedagogia Social”.
Esse termo se refere a algo que, de fato, está na Educação e na Pedagogia (e na
Psicologia), e que teoricamente sempre pertenceu a ela, mas que nem sempre esteve
presentificado no cotidiano30, de forma impregnada como se compusesse uma
“Representação Social” 31.
Uma provocação interessante é saber/ sentir o processo educativo (de ensinoaprendizagem) mais adequado ou possível de ser sendo experienciado junto a crianças e/
ou adolescentes que estão na rua. E mais como essa Educação Social pode intervir junto
às outras pessoas – transeuntes, policiais, pessoas que se prostituem (homens/ mulheres),
mendigos, adictos etc.
Rua é uma palavra cuja etimologia vem de “ruga”: tracejados disformes (mas nos
conformes) na pele humana. Quanto mais o sujeito envelhece maturacionalmente mais
meandros e curvas sinuosas na pele, no rosto. Simbolicamente tratam-se as ruas das rugas
esconderijos; segredos; experiência por ser mais enrugado; labirintos etc. Pois é ai que
ocorre ensinos e aprendizagens.
Tudo está no mundo para nos ensinar, e para que apreendamos, modificando
subjetividades, idéias, afeto, raciocínios, desejos etc.
Na Pedagogia Social (de Rua; das obras sociais etc.) há um árduo trabalho pedagógico
que é o de enfrentar os preconceitos da sociedade contra os meninos e meninas de rua e
outros sujeitos (adolescentes; jovens; adultos; idosos etc.), trazendo à tona o respeito e a
aceitação do ser humano que portamos, e o sentido de que o é humano (na sua
humanidade mesma) não nos poder ser estranho. Essas crianças devem ser sentidas
sempre, para não serem objetos de nossa banalização (não nos provocarem
estranhamentos mais), por isso um educador social é um ser sendo profissional
30

Recentemente participei de uma tentativa de diálogo junto a uma Secretaria de Ação Social, que ao propor
seleção de educadores sociais, exigiam como pré-requisitos a Graduação em Serviço Social. Meu objetivo era
de provar que os pedagogos estavam capacitados a exercerem tal tarefa. Alegou-se na época que os cursos de
Pedagogia não oferecem de modo obrigatório e ou sistemático a Pedagogia Social, com o devido estágio na
área. Tratava-se, em minha opinião, de reserva de mercado frente ao desemprego evidente no país, mas não
pudemos discordar dessa afirmativa.
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Moscovici (1981, p. 181) diz que as RS podem ser entendidas como “(...) um conjunto de conceitos,
proposições e explicações originado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o
equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crença das sociedades tradicionais; podem também
ser vistas como a versão contemporânea do senso comum”.
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indignado, exigindo e fornecendo cuidados afetivos/ cognitivos. Banalizar é um mal do
ensino-aprendizagem que podemos procurar fugir dela.
Nós trabalhamos na brecha de vida que escapa e escoe dos nossos dedos. Uma brecha é
provocada pela possibilidade de existir para alguém que não desaparece e por parecer
demande atitude. Uma ação educativa social (marcada pela Psicopedagogia
Existencialista Sócio-Histórica, por exemplo) é a de nos aproximar da percepção do
sujeito, trazendo à tona sua subjetividade sempre em mutações e demandando ser descrita
como em um caleidoscópio cartográfico. Não nos cabe julgá-los, mas sim fortalecer a
possibilidade de serem sujeitos da sua história de vida, completa Kanitz (2005; p.1).
Isso “de vida que pulsa em meu corpo”, ocorreu com as fundações desse tipo de
abordagem pedagógica (e psicopedagógica) como em Philippe Pinel (no caso da
invenção do que pode ser hoje a abordagem educativa moral); José Itard (no caso do
menino de Aveyon e sua proposta pedagógica intencional que focalizava a linguagem).
Podemos citar muitos deles, renomados nomes: A S. Makarenko (que focava a literatura
e a Educação Física em uma Filosofia Marxista); Dom Bosco; Janusz Korczak; Paulo
Freire; Helena Antipoff; Maria Montessori; A S Neill; Célestin Freinet; Lorenzo Milani
etc.
Celestin Freinet cede muitas técnicas (que demandam as suas filosofias de cooperação e
experiência, por exemplo, bem como a sua preocupação com a formação de um ser social
que atua no presente) para a Pedagogia Social (jornal comunitário; visitas; passeios;
eleições; trabalhos manuais etc.). Robert R. Carkhuff inventa um operacional modelo de
relacionamento de ajuda que melhor desenvolvido se vivido como em um
“focusing” (focalização) de Eugene Gendlin:
(1) A Experienciação é sentida ao invés de pensada, sabida, ou verbalizada.
(2) Experienciação ocorre no presente imediato. Não se trata de atributos
generalizados de uma pessoa como traços, complexos ou disposições. Em
lugar disso, a Experienciação é o que uma pessoa sente aqui e agora, neste
momento. Experienciação é um fluxo constantemente mutável de sentimentos
que torna possível para qualquer individuo sentir alguma coisa em qualquer
dado momento (Gendlin, 1961; p. 1).

Temos ainda o Psicodrama de Moreno. Mas sem dúvida Jorge Boran com o “Senso
Crítico e o Método do Ver-Julgar-Agir” colabora muito, pois associa a técnica uma
filosofia marxista cristã consistente com o finco de captar o verdadeiro valor das pessoas
e dos acontecimentos.
No Espírito Santo ocorreu uma experiência inédita de Helvécio Siqueira e Silva32, então
professor da UFES, e uma personalidade contraditória e polêmica – sempre provocadora
de murmúrios, como o significado do grego “Gritzza”, que nomeou a comunidade dele.
Ele se utilizava, no seu labor, de teóricos como S. Freud, Maria Montessori, Jesus Cristo
(alguns aspectos do Homem Jesus) e do Método Dom Bosco de Alfabetização. Esses
autores eram os comovedores da “sua” chamada “Comunidade Agrícola Gritzza”.
32

Helvécio era psicólogo e Doutor em Psicologia, uma personalidade muito controvertida (Ver Silva, 1987).
Morreu em um acidente automobilístico, extinguindo para sempre com a “sua” Gritzza. Como ex-aluno de
curso de extensão do Prof. Helvécio, eu comentava sempre acerca das fragilidades dessas instituições que
sobrevivem enquanto o seu “fundador” não morre. Mais de uma vez provoquei com uma interrogação: - O que
podemos fazer para uma obra social persistir ao longo do tempo, independente do fundador?
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Oliveira (2004), através de uma percepção politizada e sócio-histórica da Pedagogia
Social (de Rua), destaca a participação dos movimentos sociais e religiosos na construção
da Educação Popular no Brasil, a partir do trabalho dos pedagogos sociais de rua. Ela
amplia o referencial teórico pautando nomes como os já citados, mas também Emília
Ferreiro, os freireanos-multiculturalistas - Peter McLaren, Henry Giroux, Ira Shore - e a
Teologia da Libertação como os trabalhos de Boran e de Leonardo Boff etc.
Destacam-se também as contribuições de Erving Goffman e o conceito de “instituição
total”; Adorno e seus estudos sobre o preconceito; Ronald D. Laing e a “interexperiência”
e oposição aos manicômios; Michel Foucault seus estudos como o vigiar e o punir de
quem se opõe a mostrar-se adequado ao “panóptico” (um dispositivo policiador para
docilizar os corpos); a Fenomenologia da Prática e a Psicologia do Segredo de Max van
Manen etc.
Já Mortimer (2005) sugere o resgate da Paidéia. Podemos fazer ocorrer essa “paidéia”
entre os educadores sociais (de rua) e os próprios educandos. Uma didática de ver/
discutir/ refletir a partir de filmes. Ou estudar livros clássicos e romances etc. Tudo é
provocador da “paidéia” atualizada. A meta é trazer para dentro de si mesmo e nas
instituições (escolares e não escolares) esses modos mais abertos e livres de apreender e
aprender na rua, nos labirintos das cidades, nos seus meandros iluminados ou escuros,
ambos os produtores de “saberespráticas”.
Também se pode considerar a rua como espaço de reflexão a partir do educador social
que conta histórias, resgatando, num sentido amplo, as narrativas. Contar histórias de
obras literárias, de grandes homens, idéias filosóficas etc. Silva (1987), por exemplo,
conta uma história a um adolescente infrator, e a partir desse leitmotiv, ele vai mostrando
conceitos de psicanalíticos de luto, melancolia, separação etc. O ouvinte dessas narrativas
é Joca Pivete, o menino atendido na “Comunidade Agrícola Gritzza”33 pelo psicólogo
Helvécio. Ao final, Joca passa a compreender34 a dor e a perda que o cerceia, pontuando
sua finitude.
Nesse sentido, o de focar a Pedagogia Social de Rua, é importante que desvelemos a
situação da Educação Escolar.
As instituições escolares formais têm se revelado resistentes, pelo menos, para conquistar
a maioria dos meninos e meninas de rua, pois se mantém, muitas vezes, apenas como
legitimadora da ideologia dominante, tendo dificuldades (ainda bem não predominantes)
em inventar cotidianamente práticas educativas inclusivas. Michel de Certeau pontua que
no cotidiano é que aparecerão as táticas inventivas e criativas de oposição ao despotismo.
E é nesse sentido que sempre aparecerão as brechas e as táticas e estratégias que emergira
do sujeito pelo/ do/ no cotidiano.

33

Projeto psicopedagógico que existiu em Panelas, uma comunidade que compõe o que se denomina área
serrana do Espírito Santo, na cidade de Domingos Martins. Helvécio Siqueira e Silva, esse era o nome do
fundador dessa comunidade que abrigava adolescentes masculinos judicialmente denominados na época, de
“alta periculosidade” (o que não era necessariamente assim). Gritzza vem do grego e significa “murmúrio”;
sussurros; boataria. Vide Pinel (1989).
34
O ato sentido de compreender é ligado ao conceito-vivido de “empatia”. A raiz da palavra empatia é
“pathos” (Grego), que significa "sentimento"; trata-se de uma atitude (Rogers) ou habilidade que pode ser
aprendida (Carkhuff) do cuidador se colocar no lugar do outro como se o outro fosse, sentindo como o outro
sente e comunicando esse saber-sentido.
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Diante o endurecimento da instituição escolar é que emerge “também” esse tipo de
Educação, que gravita no social (e na rua-social) – uma sala de aula ampla e aberta a
todas as agruras e alegrias. Diante dessa escola, que algumas vezes, recusa incluir os
alunos e alunas, juntos, numa mesma sala de uma escola de qualidade para todos é que se
reforça a idéia da,
(...) necessidade do desenvolvimento de práticas educativas em ambientes ditos
não-formais, como em organizações sindicais, de bairro, nos movimentos
sociais, bem como em grupos de crianças e adolescentes em situação de rua.
Nesse sentido, aponta-se a educação popular como uma proposta de intervenção
consciente na realidade concreta, visando a compreensão dos processos de
exclusão dessa sociedade, bem como a construção de alternativas de
transformação dessa realidade (Liberalesso e Grabauska, 2004; p. 1).

Assim, um educador social de rua deve compromissar-se politicamente pelos seus
educando, desenvolvendo (ou inventando de si no mundo) paixão/ prazer pelo ofício,
com forte domínio de didáticas especiais aplicadas nessa situação de rugas/ rusgas e
desvelar-se eterno aprendiz, compromissado politicamente do outro (sempre de mim).
Esse contexto ainda não foi apropriado pelo pedagogo de modo total. Pouco ainda se fala,
entre estudantes de Pedagogia, do termo Pedagogia Social O mercado de trabalho é maior
nas salas de aulas de escolas, e gradualmente se amplia para a inserção dessa
especialização35.
A Pedagogia Social de Rua abre-se de modo frontal ao currículo real/ emergente
(indissociado ao currículo oficial) e uma postura francamente política, e isso impõe
resistências, enfrentamentos e resiliências. Por isso, o autor mais resgatado para esse tipo
de trabalho tem sido Paulo Freire, que desvela a existência mesma da relação, a esperança
pedagógica e a denuncia da desumanização pelo desenvolvimento da consciência critica.
A pedagogia do oprimido de Freire (1987; 1988), que se mostra como educação
libertadora, centra sua atenção na dimensão humana como prática de liberdade.
Experienciando uma escola excludente – pelo menos em boa parte dela – o educador
deve ser um provoca (dor) e desafia(dor) do discente, trazendo os aprendentes para o
palco central onde passa a ser o ator principal ou protagonista nos seus modos de ser
sendo si mesmo no mundo. O educador produz então esses “nascimentos de
protagonistas estrelares” (Pinel, 2009).
Tanto o educador quanto o educando devem envolver-se nesses e outros atos de rebeldia,
oposição, inventividade etc. Os dois são sujeitos de si mesmos no mundo, e por isso
impregnados da consciência da finitude e esperança que em nós residem, bem como da
necessidade de se por para fora a consciência crítica, criando e recriando o conhecimento
de si, do outro e do mundo – os objetos, os signos etc.
A rua – um espaço público – é o local, pelo menos de imediato, dos educadores de rua,
ou educadores sociais (de rua). Ele é, pois um sujeito, um profissional – remunerado ou
não – que pode ter um currículo prescrito/ oficial como, por exemplo, socializar
legislações do país que propõe dignidade ao homem. A rua, no nosso caso, é provoca
35

Uso especialização no sentido amplo e não me refiro necessariamente a mais uma especialização, se
bem que advogado que a formação inicial do pedagogo nunca se completa, prosseguindo no que se
denomina de formação continuada.
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(dor) a de muitos sentidos na vida de quem a habita de modo definitivo ou temporário.
Rugas da rua.
Outro tipo desse currículo é produzir encaminhamentos desses sujeitos na rua para casas
lares, albergues, obras sociais, a própria família, família substituta, juizado da infância e
juventude, para a escola etc.
Entretanto, a maior freqüência de currículo é o real ou emergente, aquele que aparece nas
relações com o educador, e essa última deverá dar conta de ensinar-aprender a partir
disso daí mesmo. Isso irá depender da filosofia de vida (atitudes, valores, conhecimentos
etc) do educador.
De modo geral, uma formação inicial desse profissional, ocorre numa linha de
pensamento mais crítico (Paulo Freire, por exemplo, e um dos seus seguidores, como
Boran) e afetivo (Rogers, Carkhuff, Miranda e Miranda, Pinel, Freire etc.). O currículo
real é trazido cotidianamente pelo educando – aquele que experiência as ruas sinuosas e
labirínticas que podem ou não fazer a pessoa se perder, ou ficar em eterna deriva, ou em
outra dimensão existencial (existência tóxica, por exemplo).
Também aparece no seu ofício o currículo oculto, que exige uma postura de permitir seu
aparecer, e ao mesmo tempo uma atitude de aprofundar questões políticas e críticas
acerca desses conteúdos. A didática aqui ainda é a Didática da Escuta. Entretanto, o
educador deve inventar modos de desorganização, no sentido de que a partir das
denúncias das injustiças sociais, os meninos e meninas se auto-organizam, (pró) curando
produzir mudanças maiores, através do envolvimento do grupo, da inserção no
Movimento de Meninos e Meninas de Rua (ou do seu resgate).
Pinel (2009) trabalhou com o método Ver, Julgar e Agir (e sua dinâmica dialética), onde
se perseguia o tema tocado na pele do educando, passava a avaliar ou julgar o vivido de
social e depois produziam ou inventavam uma ação interventora, e novamente o círculo
do tripé era recomeçado.
O fato sentido, é que esses e outros currículos, emergem na experiência de estar na rua,
com suas benesses e seus malefícios. Experiência é, pois um termo de vital importância
para o desempenho adequado do educador social de rua – um profissional típico de países
de Terceiro Mundo e até dos europeus, principalmente países que dominavam os de
Terceiro Mundo e ao ocorrer libertação, seus cidadãos tinham opção de vir para países
bem sucedidos como Espanha (africanos; árabes etc.), Portugal (africanos; brasileiros
etc.), Inglaterra (turcos; árabes; sul americanos etc.), Holanda (árabes; turcos,
muçulmanos; sul americanos etc.), Itália (brasileiros, turcos etc.) etc.
Os currículos se imbricam nesse contexto rico de significados, híbridos de
“nortes” (sentidos) nunca “d’antes” navegados pelo pedagogo e ou professor...
Experiência da rua
Assim, a experiência da rua pode ser negativa, mas também pode ser positiva. A
“experiência” segundo Rogers (in Gobbi et al., 1998) é típica do humano, sempre aberto
a essas e outras experiências, referindo-se a “(...) tudo que se passa no organismo em
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qualquer momento e que está potencialmente disponível à consciência; e, outras
palavras, tudo que é suscetível de ser apreendido pela consciência” (p. 62).
Larrosa Bondía (2001) destaca que a experiência é tudo que nos toca, nos (co) move e faz
severas críticas à nossa sociedade neoliberal que não produz experiências, mas repetições
compulsivas, um excesso de informação, onde todos devem mostrar conhecer – e não
sentir o saber. Já Pinel (2009) reconhece que “(...) tudo que há na mundanidade é
experiência, podendo ela ter efeitos positivos e/ ou negativos, dependendo da relação Eu
e meio, uma relação indissociável, provocante e provoca (dor) a” (p. 231). Assim, os
espancamentos dos pais contra os filhos podem produzir danos no desenvolvimento do
Esquema Corporal (Pinel, 2009). O uso de drogas pode ser uma experiência provocadora
de danos no desenvolvimento atenção seletiva e concentrada (intencionais) de jovens
empobrecidos, denominados pela justiça de infratores (Pinel e Colodete, 2009) etc.
A rua pode ser compreendida como um espelho que reflete várias experiências vividas no
lar, na casa mesma (família), na escola, em outras instituições (polícia, saúde etc.). A rua,
no Brasil, é um espaço público da violência, dos desarranjos, do desamparo (ao amores
advindos da prostituição, de imediato, são sexualizados, e não afetivizados) etc. A rua no
Brasil é um lugar do descuidado.
É nesse sentido que aparecem os educadores sociais de rua, aqueles profissionais que
trabalham – de chofre – na rua. Eles podem até estar capacitados a estenderem seu
trabalho para outros espaços onde os meninos e meninas de rua podem ser inseridos,
como obras sociais ou casas lares, mas seu foco, na maioria das vezes, é produzir uma
Pedagogia na rua, junto aos educando, inventando modos de viver – apesar da forte
(sobre) vivência (viver sobre ou abafando a vida) – de criar, de superar, de tornar-se um
forte apesar das vicissitudes.
Escuta e espelho bem polido
Os educadores sociais de rua têm poderosos instrumentais, e o mais importante deles é a
sua capacidade de escuta refinada e sensível. Por isso, ele mesmo, carece de formação
continuada, através de supervisões onde o outro (de si, mais maduro pessoal e
profissionalmente, com mais experiência) o escute na sua dor e impotência (supervisão
clínica) e o escute para subsidiar suas intervenções mais psicológicas ou objetivadas
(supervisão técnica).
A escuta na rua, nos reporta a metáfora do “espelho bem polido” (Pinel, 2009).
O escuta (dor) – um educador social de rua – funciona simbolicamente como um espelho,
que de tão bem polido (refletindo imagens exatas do vivido pelo outro), acaba por
devolver, na escuta mesma silenciosa, os reflexos verbalizados ou expressados
corporalmente, devolvendo essas imagéticas para o mais profundo ser do fala (dor).
O ser falante, nessa metáfora, que concretamente ocorre nas relações de ajuda, passa a
escutar a sua própria voz. Escutar a si mesmo: seus queixumes; suas alegrias; seus
amores; seus sentimentos abandônicos; seu desprazer; seus orgasmos; suas demandas de
ser criança e adolescente do Brasil, tratado com dignidade e com seus direitos respeitados
e facilitados suas experiências; a sua consciência que demanda denunciar as injustiças
que sofre etc.
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A escuta é, pois o ponto de partida e o instrumental constante desse tipo de intervenção. E
não raro esse escuta é generalizada por outros passantes rueiros, como os policiais, os
transeuntes em geral etc. O educador social de rua lida então com uma grande e hostil
sala de aula, sem regras bem claras para os sujeitos do abandono, pois ela mesma – a rua
– é socialmente representada como o espaço da liberdade, do fazer o que quiser fazer, do
espaço que ameaça quem tem casa, uma liberdade concreta – e não necessariamente a
existencial, que pode existir, mesmo o ser sendo aprisionado.
Após essa escuta – que é sentida pelo educador social de rua se deve ou não continuar a
mantê-la – é o recurso mais importante desse profissional, e sua interrupção só deve ser
feita se a fala dele (do educador) for uma fala tão importante, que ao ser dita, será
afetivamente escutada. A fala ansiosa do educador só é justificada no inicio do seu ofício,
ou quando a informação a ser oferecida é para o bem do outro, e não de si próprio. Nesse
sentido, o educador deve estar no mundo sempre, e com seus colegas, junto com um
(super) visor, resgatar valores, éticas e estéticas.
Onipotências e outras “cositas más”
Mas o educador social de rua não é deus, no sentido de que ele pode fazer tudo para dar
certo diante de uma injustiça – a não ser denunciar e agir contra, como todo cidadão,
especialmente provocando uma situação de agir-pensar-agir coletivamente. Entretanto, o
próprio educador, algumas vezes, atua como esse “paladino da justiça” como uma espécie
de mecanismo de defesa (arrogante) contra a morte que o rodeia, podendo ser uma
“estranha forma de vida” – vida onipotente – mas que ao mesmo tempo desvela que a
vida é uma obra de arte, no que tem de inacabada, efêmera, inconclusa e projeto
existencial aberto aos devires. Complexamente, quanto mais injusto um país, mais
cheiramos a morte por perto, e corremos o risco de banalizá-la.
As mortes estão na nossa vida, no nosso cotidiano. Ser para morte é nosso fim – morte do
nosso corpo e alma; morte dos nossos órgãos, mas com o cérebro respondendo (morte
cerebral) – a arte que insiste na viver. Mas há mortes possíveis de serem remediadas ou
consideradas injustas – essas que sabemos poderia não ter existido, se mostra presente a
nos matar. Falamos de morte psicológica quando o sujeito é um “morto vivo” diante de
experiências desumanas que lhe cortaram a pele e a alma. Por morte social
compreendemos a morte do cidadão; o ser sendo humano vivendo sem dignidade mínima
e sendo desprezados como os detentos, as pessoas envelhecidas etc. - situações que nos
movem e nos comovem, a ponto de nos deixarem “passados” (desatinados; alienados;
dês-sintonizados etc.); assustados; impregnados de sentimentos persecutórios;
exageradamente revoltados; sem uma energia ativa psicomotriz etc
Diante de nossa entrega às mortes, melhor, numa dimensão social, é nos entregarmos ao
trabalho, ao amor e à morte inevitável. Nesses espaços-tempos de fragilidades, podemos
observar educadores inadequadamente resolvidos: ora propagando idéias
fundamentalistas (especialmente religiosas); ora apregoando a submissão; a rebeldia
inconseqüente (o outro marginalizado quase sempre não tem armas, mas tiradeiras; e o
outro dele tem metralhadora). O educador é então um sujeito que precisa e demanda
apoio emocional também – de cuidados de um outro profissional, um educador social
mais maduro ou um psicólogo.
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A saúde torna-se assim um descanso na loucura; uma trégua para que o sujeito apreenda
o sentido da vida e ganhe munição psíquica para enfrentamentos e ou resiliências.
Estamos todos em carecendo de alguém que nos compreenda naquilo que nos enfiaram
“goela adentro”: “eis a dor” (no mundo). Essa clínica é diferenciada do sujeito que a ela
se submete (a uma clínica pronta), emergindo a clínica que vai ganhando sentido à
medida que se escuta empaticamente o sujeito na sua fragilidade de ser (sendo) si-mesmo
no cotidiano do mundo – descrevemos então a clínica do sujeito que vai se instaurando
nas relações. Seu estado de arte nos diz que essa clínica é “clinâmen” – um estado que
temos de sermos livres e que indica um risco eminente, pois vivemos inclinados – um
risco prazeroso, pois. Um risco deslizante – vivemos em deslizamentos provocativos.
Um dos modos de produzir escuta empática e, a partir daí, inventar mais tomadas de
decisões: é o de trabalhar com acentuada criticidade contra está sociedade que aí está.
Trabalhar contra esse neoliberalismo torturante, que mais e mais produz excluído, mas
que, de modo cínico, inventou o próprio educador – quando remunerado, principalmente
– para propagar a idéia de que o único responsável por alguém estar (sobre)vivendo nas
ruas é ele mesmo e sua família. Nesse sentido, prevalece um conceito burguês de família,
onde ela é compreendida como “certinha”, sem conflitos, “com papai e mamãe em eterno
amor amigo” e outras fantasias propagadas. Entretanto, a família mesma, propaga
submissões, mas também socializações. E como se não bastasse, a família mesma é ainda
é considerada como uma instituição significativa.
Família
O educador social de rua deve trabalhar em si a “sua” família e a família do outro. Precisa
suportar as figuras parentais (pai/ mãe/ avô/ tio etc.) que antes de serem o que a
representação social diz que são, são de fato pessoas. A família, uma instituição social e
historicamente inventada, tem forte impacto no desenvolvimento e aprendizagem do filho
e no seu desempenho escolar.
A família é composta de “gente como a gente”, cheias de emoções e de razões, advindas
das suas relações com o mundo mesmo, esse mundo que a constituiu e a legitima, e que a
deixa no ar e ou a coloca no chão. Um nucléolo cheio de altos e ou baixos; alegres e ou
tristes, finitos sempre. Uns inseguros vividos. Desempregados e tristes. Agressivos.
Desesperados pela falta de um orgasmo sonhado e idealizado, pois quaisquer faltas
sexuais, tanto uma figura como outra, detectamos um “sobe pelas paredes”, como “gatos
em teto de zincos quentes”. Isso se mostra em quaisquer lugares e na frente de quem quer
que seja; e isso coloca em praça pública seu desprazer, desamor, abandono privados.
Bem, isso significa que o educador social de rua deve aprender além de Psicologia do
Desenvolvimento-Aprendizagem, Relacionamentos de Ajuda, Clínica, Legislações, Ética,
Estética... Deve aprender a conhecer e sentir a família, resgatando dela aspectos
negativos, mas principalmente os positivos, o sincero amor pelos filhos que pode
aparecer nas relações trabalhada via escuta empática e ao mesmo tempo ativa. Uma
família saudável vive sua alegria e sua tristeza; seu entendimento e seu desentendimento;
seu rancor e seu perdão etc.
E escutar para o educador significa aqui, de modo mais imediato e didático, calar a boca.
Observar o que acontece de sentido. Significa também sentir e inferir ou supor coisas que
ali acontecem. Um ato de significado de capturar coisas e detalhes. Dizer uma palavra
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que ao ser dita passe a ser sendo escutada. Mas nem sempre esse profissional obterá
sucesso, e tal qual a família que ele lida, ele traz em si os conflitos e as suas soluções,
tudo em movimentos saudáveis e ou não. Por isso, na sua formação continuada, cabe ao
supervisor “trabalhar psico-pedagogicamente” essa instituição que a todos marca, devido
sua importância social e histórica, seja para o bem, para o mal: “para-o-bemal”.
Ele é um profissional que ali-gora trabalha frontalmente com a vida afetiva (sentimentos,
emoções, desejos etc.). Uma coisa vivida: de si mesmo e do outro. Ele defende a posição
de que é o afeto que conduz a vida cognitiva (pensamentos, raciocínios, modos de
atentar-se e de memorizar intencionalmente, modos de solucionar problemas etc.). O
afeto demanda-aí conduzir e ou produzir metafóricos ventos para encaminhar as
informações, transformando-as em conhecimento-de-sentido.
Estamos a defender que o saber deva ser ensinado, isso pelo educador. Que implica que
deva ser aprendido, isso pelo educando (na rua; numa obra social etc.). Mas isso se
mostra num processo dinâmico de “saber-sentido”, numa coisa híbrida do sentir antes de
saber, mas entrelaçado e indissociado entre si, até porque o professor também aprende, e
o faz em movimentos complexos “afeto-cognição”.
Educação, Pedagogia e Psicologia: Pedagogia Social.
A Pedagogia Social é um campo “saber e prático” da Educação e/ ou da Pedagogia – que
se buscam interesses na Psicologia e de outros “saberes-fazeres”. Trata-se de uma
disciplina pedagógica, ou uma das Ciências da Educação. A Educação refere-se a um
plano mais geral onde se insere as pedagogias. Educar significa trazer à lume algo de
dentro (que pode ter sido interiorizada) para fora, e esse algo é um saber – sentido ou não.
Pedagogia se refere ao campo da intervenção do educador, a utilização de Didáticas
(métodos e técnicas de ensino; conteúdos oficiais-reais-ocultos etc.; objetivos claramente
estipulados etc.).
Pinel (2009) no seu labor de educador social criou ou inventou a “Didática EróticoSexual”, a “Didática da Alegria” e a “Didática do Exagero”. Essas três pedagogias são
instrumentais úteis para o “desempenhar” desse profissional, que na Espanha e Portugal,
por exemplo, já são legitimadas pela criação oficial do ofício (Romans et al., 2003).
Entretanto, não somos a favor da criação – no Brasil – de mais um ofício. Defendemos,
junto com Barros e Lucero (2000), parafraseando-os, que a Pedagogia Social é apenas
mais um instrumental, e que será útil ou não, dependendo a quem o educador propõe a
servir – ao menino e menina de rua, ou ao poder estabelecido e hegemônico. Foucault
(2001) nos lembra da tendência que temos em disciplinar os corpos, torná-los submissos
através do seu adocicamento (corpos dóceis). Dependerá também da pessoa do educador,
dos seus valores, sua ética (“individual / social”), seu compromisso político (com os
marginalizados). Dependerá se ele for capaz de produzir ação de autonomias e autorias,
que Pinel (2009) denomina de “inventar, produzindo nascimentos de estrelas
protagonistas de sua existência”, de produzir de consciência crítica e afetiva, opositora ao
“status quo” cristalizado.
O que denominamos Pedagogia Social (de Rua, em Saúde, de obras sociais, de saunas e
casas que não são de Irene – prostíbulos masculinos etc.) compõe uma ordem complexa e
híbrida dos discursos, sendo, pois um conjunto de ações, pensamentos, sentimentos,

73
experiências, teorias, saberes etc. – descritivos ou normativos – que tem um objeto
determinado (ou em vias de in-determinação), que é a Pedagogia Social.
Um objeto pertence à ordem da coisa real ou concreta (coisa material), e nesse caso o
objeto da Pedagogia Social refere-se: às práticas/ fenômenos/ processos planejados,
desenvolvidos e avaliados; tudo em um movimento dos processos pedagógicos [e ou
psicopedagógicos] por aqueles que se denomina (e que se identificam) educador social.
Toda educação é social, mas aqui-agora desejamos descrever educadores preocupados
com as coisas e causas sociais; com os fenômenos macro-sociais. Eis os profissionais
que se propõem avaliar, diagnosticar e intervir na realidade pela via pedagógica. Uma
intervenção de cunho curativo; preventivo e ou cuidativo; sempre atuando nos “possíveis
dos problemas sociais”. Vivências dolorosas do caos, das vicissitudes, das adversidades,
dos sofrimentos, das injustiças, das misérias etc. Trata-se, pois de um saber inserido na
ordem da “realidade educativa”.
Temos no termo aqui tratado um adjetivo (Social) e um substantivo (Educação). Isso
significa que estamos diante de uma pequena parte daquilo que convencionamos a
denominar de Educação (o universo educativo). É, pois a Educação Social uma parte da
Educação, estando a ela ligada. O objeto de estudo da Educação Social, é óbvio não é
todo o universo da Educação, mas sim uma parte pequena dela.
Objeto da Pedagogia Social
Numa tentativa de delimitar esse objeto de estudo, pesquisa, intervenção, [prevenção – no
que isso pode significar] da Pedagogia Social, começamos a refletir36 acerca de nossa
prática como pedagogos sociais (de rua; de saunas e de prostituição; de ruas; nas diversas
áreas da saúde especialmente a pública; junto a adictos; formação para a cidadania; a
detentos; adoção; obras sociais; movimentos sociais; partidos políticos; jovens
homossexuais etc.). Qual o significado dessa procura?
O educador social pode propor desenvolver a sociabilidade e socialização do educando –
reconhecendo seus limites. Aqui são planejadas, executadas e avaliadas propostas de
intervenção. Inter+vir: ir ou vir por dentro; caminhando junto com o outro, que é sempre
algo de “mim mesmo”. Mesmo, trabalhando apenas com currículo oculto, que é muito
praticado por educadores sociais de rua, ainda assim há um planejamento, sua execução e
avaliação – bem mais solta. Mas de antemão já se sabe como trabalhar, e a importância
ou relevância desse trabalho. Isso vale para aqueles que produzem currículos reais. Mas
de quaisquer modos, sempre haverá currículos prescritivos, que vai depender do objetivo
do educador e da instituição na qual está associado, ou a ele remunera. Uma produção
assim de intervenção produz mudanças na subjetividade (vida afetiva e cognitiva), nos
valores, nos comportamentos, na consciência, no “inconsciente”, nas atitudes, nas
relações, nos modos como apreende (visão) o mundo e as coisas desse mundo, suas
crenças, sua fé etc.
Há outro tipo de prática que pontua ou desvela um objeto da Pedagogia Social. Trata-se
de quando esses profissionais assumem que trabalham com situações de caos social e
conflitos que contaminam esses sujeitos (de fato abandonados pelo Estado), e que
assimilaram subjetividade de auto-desvalia e incompetência para crescer. São educadores
36

Refletir aqui-agora é a tentativa da busca de algum significado do fenômeno (“coisa mesma”).
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que se interessam por meninos e meninas em situação de risco, por exemplo. Uma
vivencia de carência social. Há a divisão da sociedade capitalista em classes sociais, e os
sujeitos do engano e desprezo sofrem devido a essas experiências de injustiças. E ai que
se mostram os tais “sujeitos em conflito com as leis”, com os valores dominantes
(burgueses) ou em sério risco de ser danificado por tais experiências e suas
conseqüências (prostituição; uso de drogas etc.) .
Recentemente, experienciamos meninos de rua que reclamavam de espancamentos
policiais, pois essas figuras de autoridade não compreendiam o motivo deles não desejar
ir para obras sociais, como as “casas lares”, onde havia pais substitutos, alimentação,
“carinho e atenção” (discurso do policial entrevistado).
Ora, o educador poderá trabalhar psicopedagogicamente. Poderá simplesmente denunciar
– e isso é muito. Mas poderá, além de produzir denúncias, atuar junto ao policial,
produzindo invenções onde ele compreenda que todos têm liberdade de ficar onde deseja
– coisas que ele sabe, mas não vive como real. Vivenciar o fato de que a rua é um espaço
público – o significado de público e privado. Refletir acerca dos motivos de alguém
“preferir” estar na rua. O objetivo pedagógico é o de afastar desse profissional possíveis
explicações (compreensões) alienadas e ingênuas. Discutir com o policial como um
colega (de poderes obviamente diferentes) colocando a tendência de seu oficio lidar com
esse caos de outra forma, de modo mais inventivo e provocador. Nesse “palavreado de
sentido” poder-se-á resgatar conceitos como criança, juventude, família, escola pública,
casas lares, cidadania, Direitos Humanos, vontade própria, solidariedade, Deus, discursos
e práticas, humanização etc.
O educador social, no contexto dos adictos (toxicômanos, por exemplo) está sendo
legitimado pela sociedade, como um agente de invenção de intervenções
(“inter(in)venções psico-pedagógicas”, Colodete, 2004). Seu objetivo é o de tentar e
procurar afastar o “ser sendo de uma existência explicitamente tóxica”, apreendendo
forças para enfrentar essa sociedade também tóxica pelo neo-liberalismo, entre outros.
Segundo Mancebo (2002), com sua filosofia individualista, essa sociedade, promove
subjetividades como o exclusivo auto-interesse e uma autoridade centrada apenas numa
racionalidade “sem carne” (sem afeto).
A atuação desse educador é em ambientes não escolares na atenção preventiva
(cuidativas, no sentido de Cuidado, de Heidegger, 2005; re-lidos por Boff, 2001; 2004) e
de “recuperação”, criando ações sócio-educativas em ambientes naturais e obras sociais.
Nesse sentido, o labor pode provocar a condução, por exemplo, de adolescentes/ jovens à
assumir a vida adulta, sem perder a criticidade psicossocial.
Nesse contexto, é explícito o conceito clássico de que os sujeitos dessa Pedagogia Social
demandam ajuda (necessidades especiais) da educação escolar (formal), não formal (não
escolar – formal e informal), de saúde, de justiça etc. De quaisquer modos, o educador
social deve estar imbuído e imbricado com esses e outros “saberes-fazeres”. Aberto o
profissional da Pedagogia poderá prestar atendimentos de urgência (clínica do sujeito) e
depois encaminhamentos. A Pedagogia Social transita então pelo Direito, Enfermagem
(via do Cuidado), Educação Escolar, Filosofia, Medicina, Segurança Pública, Psicologia,
Psicopedagogia, Orientação Educacional, Educação Física, Serviço Social, Sociologia
etc. Inventa diálogos multi, trans e interdisciplinares.
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Outro conceito de Pedagogia Social, que dele emerge o objeto produzido pelos
educadores sociais, é a invenção de práticas educativas ou pedagógicas que se mostra em
certos contextos ou a partir dos agentes sociais qual agente ou contexto não é social?!
Romans et al. (2003) explicita que esses contextos são fundamentalmente os contextos
educativos não-escolares. Esse profissional produz práticas/ saberes de Pedagogia Social
enquanto intervenção, “(...) entendendo por essa última a que se produz em espaços nãoescolares e, mais exatamente, não-formais” (p. 21). Ele se interessaria simplesmente pela
Educação Não-Escolar, pois os processos de ensino-aprendizagem não ocorrem apenas
na escola, mas principalmente fora dela. A escola se mostra como não sendo, pois a única
instituição legitimadora da socialização de conteúdos, que apreendidos, pode produzir
mudanças significativas – individuais/ sociais – no desenvolvimento/ aprendizagem nos
“(...) modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo” (Pinel, 2009; Colodete,
2004).
Por isso, Pinel (2009) afirmou que: “(...) aconteceu ensino-aprendizagem fora da escola,
estamos diante da luz que emana a Educação Social indissociada à escola, a família e à
comunidade seja direta e ou indiretamente” (p. 17).
Formação inicial e a urgência da continuada: Hibridismo e complexidade
Entretanto, todos esses “saberespráticas” inventados e produzidos (ou planejados/
executados/ avaliados) por educadores sociais (de espaços públicos como ruas, saunas,
internatos, escolas de esportes, prisões etc., ou espaços privados) são trazidos à lume, de
modo híbrido e complexo, e as três modalidades citadas, das quais ganha sentido o seu
objeto material, podem ser ampliadas, ser misturadas, imbricadas, complexificadas etc.
“Eu que sou um educador e um pedagogo, posso dizer que nada, pra mim, é tão simples
assim” (Pinel, 2009)37.
Ocorreu essa formação na primeira experiência intencional capixaba38, dentro de um
projeto de extensão do Centro de Educação, que objetivou “formar inicialmente” um
Educador Social, esse hibridismo e complexidade ficaram bastante evidenciados,
produzindo mais sentidos.
Com um projeto aberto ás demandas dos educandos, vivenciamos as necessidades de
maiores aprofundamentos na obra de Paulo Freire; nos resgates mais simples dos
Relacionamentos de Ajuda como a escuta empática e a aceitação incondicional e a
congruência afetivo-política e no reconhecimento de sua presença como artefato da
formação continuada e supervisão técnica-clínica; na Teoria do Cuidado (Martin
Heidegger; reinterpretada por Leonardo Boff etc.); no resgate mesmo de leis específicas
que foram encaradas como vitórias dos oprimidos; no próprio resgate da História
(recente) da Pedagogia Social; nos modos de produção de conhecimento que são
utilizadas por seus profissionais etc.
IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES
37

Parafraseando a professora de Ballet Katerina Bilova. Essa rígida e sensível professora (personagem
inventada) foi interpretada pela atriz Geraldine Chaplin , em “Fale Com Ela” (ESP; “Hable con Ella”; 2002;
direção de Pedro Almodóvar).
38
Projeto de Extensão “I Curso de Formação Inicial de Educadores Não-Escolares: Um foco nos Educadores
Sociais”. A coordenação foi desse autor, com colaboração dos seus orientandos de mestrado: Jacyara Silva
Paiva; Maristela do Valle; Madalena Maria Barbosa; Edson Maciel Jr.
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As práticas e saberes do que se denomina Pedagogia Social, falta muito ainda ser
pesquisada, e isso se mostram na pouca produção na área.
A Pedagogia Social para mim ainda falta muito para tornar-se ciência e
precisamos de nos unir para produzirmos um trabalho digno e que nademos
contra a correnteza das injustiças – somente assim nossos educandos poderão
sentir nossa falta nessa sociedade de exclusão (discurso advindo do GF daGV).

O grupo (incluindo os pesquisadores) foi uníssono em concordar que:
A Educação, seja ela qual for é social, por isso seu objeto de pesquisa e de
intervenção demanda desse social (daGV).

A invenção de um objeto desse saber-fazer da Educação e Pedagogia precisa ser mais
pensada-sentida-agida, impondo mais investigações.
O objeto da Pedagogia Social é a pessoa do educando, do aluno, da aluna. Não
vejo outro caminho senão partir daí (daGV).
Não acho que seja o sujeito o objeto, mas o tema focal e central da Pedagogia
Social. Nada de objeto, mas um foco vital, a pessoa, o sujeito e limites
naturais de ser (sendo) humano (daGV).

Talvez essa “incompletude-mesma” seja sua característica fundamental de abertura ao
mundo e ao mesmo tempo, sua “teimosia” em permanecer marcada indelevelmente pela
Educação e pela Pedagogia.
Quase todos discordam de que esse saber-fazer demanda algum tipo de especialização (de
um curso especificado). Não é preciso que se inventem cursos na área como pré-requisito
de se pertencer a algum Conselho Federal de Pedagogia Social. A Pedagogia Social é um
tipo de saber-sentir-agir pertencente á Educação Não-Escolar, e que pode ser inserida na
Escolar também. Assim, é que o GF defende que a sua produção de conhecimento deva
estar aberta a todos os que dela necessitam – inclusive professores das escolas.
Não penso que para ser Educador Social o profissional precise ser graduado
em Pedagogia, mas sem dúvida nenhuma, precisa ser formado, no curso que
estiver inserido, em Pedagogia; ter conteúdos desse saber-fazer senão não
exercerá bem a Pedagogia Social (daGV).
Na história da Educação Social no Brasil encontramos as assistentes sociais
atendendo crianças e adolescentes de rua e articulando suas reintegrações na
família, na escola e ou produzindo encaminhamentos para obras sociais, que
no início confabulava as Febem’s da vida e hoje as casas-lares só que
contemporaneamente do tipo instituição aberta (daGV).
Pode ser a assistente social, por exemplo, que antes dos pedagogos, já estão
nas ruas inventando esse oficio, e a muito tempo. No discurso delas (e nos
concursos públicos que se submetem) elas são de fato assistentes sociais que
recorrem ao saber-fazer Pedagogia. Ao mesmo tempo elas não estudam
disciplinas importantes do currículo Pedagogia como Didática, Filosofia da
Educação, História da Educação, Orientação Educacional, Educação de
Jovens e Adultos, Psicopedagogia etc. Mas elas estão ai e marcam sua
presença e ponto final (daGV).
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Eu conheci um dia desses uma educadora social que se identifica como
psicopedagoga fazendo o que faz. Trata-se de um fazer que provoca muitos
profissionais (daGV).

.
E um artigo de Fidelis et al. (2009; p. 1) constatamos que se nomeia espaço-tempo de
atuação dos professores de Educação Física mostrando a amplitude da Educação Social
enquanto trabalho social. Para esses autores,
(...) o trabalhador social surge em conseqüência a uma série de modificações
sócio-econômicas que culminaram no abismo de desigualdade entre classes
que vivemos na atualidade, em que uma pequena parte detém o poder e usa de
diversos artifícios para dominar e alienar cada vez mais a massa, gerando
exclusão e outras mazelas. A função deste profissional é intervir neste
contexto visando uma estrutura social mais equilibrada. No entanto, este papel
vem sendo manipulado por interesses da classe dominante para manter a
ordem social vigente, utilizando estratégias tais como as atividades de esporte
e lazer para passar o tempo das pessoas e produzir corpos dóceis e submissos,
muitas vezes por meio de projetos sociais.

Zucchetti (2008; p. 1) diz que no Brasil contemporâneo,
(...) multiplicam-se práticas socioeducativas que prescindem de base teóricometodológica em que a educação aparece como qualificativo do social, ou
melhor, da ação assistencial. Aqui, ainda prevalece a idéia de que a educação
é prática eminentemente escolar e que as ações do campo social podem ser
realizadas por pessoas leigas e com baixa escolarização.

Caride (2005) aborda a Pedagogia Social como ciência, disciplina e profissão. Para esse
autor espanhol (destaca Zucchetti, 2008) há diferença entre o Trabalho Social/ Serviço
Social e a Pedagogia Social – que soa mais como sutileza.
O trabalho social/serviço social sustenta-se sobre um ação-intervenção
realizada em favor da defesa dos direitos da cidadania e do acesso aos
serviços de bem-estar. A pedagogia social supera a lógica do bem-estar social
para uma perspectiva complexa que se aproxima dos conceitos de qualidade
de vida, desde intervenções e finalidades pedagógicas. Ambas, intervenções e
finalidades, (...), promovem o desenvolvimento humano e a qualidade do
viver. Tal afirmação considera duas orientações principais, (...): a necessidade
de enfrentamento às situações de risco que inibem ou dificultam a integração
social, especialmente dos que estão mais expostos aos processos de exclusão
social, precariedade e dependência, e a confirmação do compromisso de
resgate de uma sociedade qualitativa e quantitativamente mais igualitária,
justa e unida.

Diz um sujeito do GF que,
A Educação eu vejo como uma área ampla de trabalho de intervenção e aberta
a diversos profissionais, e por isso, a muitos saberes-fazeres. A Educação
precisa, por exemplo, das Ciências da Educação, não é? Já quando eu falo que
sou pedagoga social eu destaco minha formação em Pedagogia, naquilo que
ela me formou ou me deixei formar. No entanto, a Educação, que é sempre
social, é uma área transdisciplinar de conhecimento, se ação, de pesquisa –
num é assim que eu disse? (daGV).

O GF então considera que predomina nas ações profissionais dos educadores sociais, os
“educadores” graduados predominantemente em Serviço Social, depois em Psicologia,
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em Sociologia e só depois em Pedagogia – nessa seqüência. E a literatura tem ampliado
para mais ofícios.
A Pedagogia Social, por um lado, pode ser apreendida apenas como mais um
instrumental, que dependerá da ética, compromisso, paixão/ motivação e a favor de quem
atua o educador social (e de outros espaços, públicos ou privados). Precisa, pois
conhecer, enunciar, informar, conhecer e praticar (práxis) uma Filosofia norteadora dos
instrumentais mais clássicos nessa esfera (encaminhamentos; laudos; perícias, atendendo
à justiça; teatro de rua; oficinas diversas; relacionamentos de ajuda etc.).
Há uma deficiência de Filosofia até nos cursos de Pedagogia. Esse tema
deveria ser uma constante não apenas na formação inicial do pedagogo que
trabalha com Pedagogia Social como na formação continuada (daGV).

Apesar dessa denuncia acerca da falta de Filosofia em Pedagogia Social, o GF reconhece
que há uma predominância das idéias de Paulo Freire, constituindo uma Pedagogia Social
brasileira. Reconheceu-se também que as idéias de Freire têm marcado a Pedagogia
Social de Portugal, Espanha, Argentina etc.
Pelo menos numa coisa posso afirmar: sou pedagoga e influencia de Paulo
Freire é marcante demais em mim. Na época li Pedagogia do Oprimido e até
hoje esse livro é o meu livro de cabeceira. Não desgrudo dele, sabem?
(daGV).

A Pedagogia Social torna-se, pois um campo de intervenção marcantemente crítico, e os
estudiosos e pensadores marxistas (ou os sócio-históricos) tem sido resgatados sempre
“ai-mesmo”, o que pontua uma formação política indispensável a quem deseja ser sendo
educador social.
Eu gosto de trabalhar em Pedagogia Social com Jean-Paul Sartre... O segundo
de Marxismo e Existencialismo... (...) Aquele publicado pela [editora] Tempo
Brasileiro... Encontro nesse Sartre possibilidades de associar com idéias do
Paulo Freire e até do Vigotski, o que estou atualmente fazendo (daGV).

A proposta educativa, pedagógica e ou psicopedagógica sistematizada e colocada em
prática pelo MST, especialmente a “Pedagogia da Terra”, tem como respaldo teóricoprático na Pedagogia Socialista. Essa Pedagogia foi produzida com sentido nos
movimentos revolucionários europeus, aqueles que culminaram com a Revolução Russa:
Assim, o que nomeio como Pedagogia Social do MST orienta-se pelo
pensamento pedagógico socialista, com destaque para as obras de Pistrak
(1981) e Makarenko (s/d). Principalmente a experiência deste último
pensador, desenvolvida na Ucrânia com jovens marginalizados, em que
associa o trabalho com a terra à formação unilateral, é usada para orientar as
práticas e concepções de formação que se desenvolvem no ITERRA. Como
Pedagogia Social recorre, ainda, ao compromisso social e à originalidade do
pensamento do educador brasileiro Paulo Freire, cujas obras refletem suas
experiências e reflexões sobre a educação das camadas populares como uma
educação emancipatória e transformadora (Ribeiro, 2004; p. 3).

Finalmente o GF sugeriu que o curso de Pedagogia do Centro de Educação da
Universidade Federal do Espírito Santo ofereça a disciplina do tipo “Educação NãoEscolar: Um Enfoque em Educação / Pedagogia Social” como optativa, e que ao longo do
processo vivido (e avaliado) seja classificada como obrigatória, já que é um saber-fazer
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que pode subsidiar várias ações e pensamentos (sentimentos) de professores e pedagogos
escolares (e todos os que se identificam como não-escolares).
*
Mas... O que e como é Pedagogia Social?
Baseando-nos na pesquisa bibliográfica, opiniões do grupo e inferências dos
pesquisadores podemos dizer que o GF entendeu, por ora – ainda que de modo bastante
inicial – que a Pedagogia Social é composta pelo mosaico praticante de educadores/
pedagogos sociais, com os seguintes objetivos ou atributos, entre outros:
1) Veicular esse saber-fazer como fora do espaço-tempo da instituição escolar, mas ao
mesmo tempo, da dimensão teórica e prática, ligada à escola, sendo uma proposta que
complementa a escolar e dela é parte integrante;
2) Trabalhar educativamente junto e com pessoas, grupos, comunidades etc., que estão
em diversos modos de “situação de risco”;
3) Defender os direitos humanos e específicos (crianças e adolescentes; mulheres
espancadas; idosos desassistidos e sem direito ao lazer; direito à escola pública inclusiva,
que desenvolvem programas de qualidade; direitos aos atendimentos em saúde dignos
etc.);
4) Valorizar a participação de grupos e pessoas, a autogestão, a solidariedade, amizade,
coragem, a cooperatividade etc., como as Didáticas e Filosofias da Educação;
5) Desenvolver a sociabilidade, em um sentido de resgate da cidadania e da consciência
crítica, pois somos ser da relação e nossa existência é de Cuidado, e essa forma é um dos
modos de enfrentamento das injustiças sentidas. Aqui a Educação Social se aproxima de
um sistema educacional e psicopedagógico que procura inventar mediação entre o
“eu” (si mesmo) e o mundo (interesses da cultura; da sociedade). Mostra-se do processo e
do resultado (produto) do que é sendo “socialização”.
6) Atender grupos em risco social, provocando movimentos mais ágeis e de ver-avaliar e
agir a partir do vivido, tanto na dimensão social como na da individual, assim como na
psico-social, provocando invenções de encaminhamentos legítimos e sinceros para
instituições sociais que ainda se mostram melhor do que estar nas ruas como as famílias,
a escola, as obras sociais;
7) Reconhecer que é um saber-fazer situado no campo da Educação e especificamente da
Pedagogia, mas que assim mesmo depende de outros saberes-fazeres como a Psicologia,
a Psicopedagogia, a Psicanálise, a Sociologia, por exemplo;
8) Estar sempre aberta ao inusitado e ao diverso, preparando-se para as belezas da rua e
seus malefícios e alienações, evitando banalizar o mal;
9) Zelar pelo saber-fazer denominado Educação Social e educador social, inventando
modos de formação inicial, formação continuada e supervisão clínico-pedagógica;
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10) Respeitar as as características estéticas e provocadoras de quem na rua está;
11) – Desenvolver o sentido de ser sendo cidadão dos transeuntes, provocando suas
sensibilidades junto às causas dos marginalizados, evitando assim que a “coisa mesma”
se naturalize;
13) – Reconhecer que a Educação Social, especialmente a de Rua, trabalha com um
currículo real ou emergente, mas que tem um currículo oficial também (Estatuto da
Criança e do Adolescente; uso e efeitos de drogas no grupo de rua; sexualidade;
prevenção contra DST/ AIDS; exercícios práticos de cidadania; valores e educação etc.).
14) – Por ser um saber-fazer que muito falta dizer a que veio e qual se estado d’arte e
científico, é sempre bom lembrar, que as coisas, na vida íntima e profissional, não são tão
simples assim! Por isso as coisas ainda faltam mais para de (des)velarem.
A Educação Social desvela praticantes que lutam de diversos modos, objetivando
estimular, incrementar ou resgatar a potencialização/ mediação (através desses
profissionais) para a afirmação/ legitimação dos direitos de cidadania de populações em
situação de vulnerabilidade social. Isso permite que os educadores sociais (e seus alunos
e alunas) mostrem-se engajados e ou comprometidos com a luta em defesa dos Direitos
Humanos - individuais e/ou coletivos.
O processo ensino-aprendizagem formal desses valores e virtudes acontecem mesmo que
defendamos que sua eficácia (a do ensino e da aprendizagem) se dá quando o sujeito se
envolve existencialmente com sua causa, que por extensão é a causa de todos seus
companheiros.
Parece evidenciar-se nos diálogos de Platão-Menôn, que a virtude não pode
ser ensinada (e por isso, não pode ser aprendida). Entretanto "isso" não
impede que existam tentativas para tão árdua e sutil tarefa na dimensão
contemporânea de ensino-aprendizagem da virtude - hora menos hora alguém
pode escutar e sentir-agir (Pinel, 2009; p. 1) 39.

A “Psicopedagogia da Diversidade” defende pensar-sentir-agir junto ao outro (ou em sua
companhia) como ser diferente e cheio de diferenças diante de si mesmo, do outro (eu) e
do mundo. Trata-se de um saber contrário à idéia-ação de normalizar o outro,
padronizando-o. Também se opõe saberes-fazeres que objetivam tornar familiar àquilo
que lhe é estranho (impedindo a chegada dos estranhamentos). Na sociedade neoliberal
há um medo pelo que se inventa de estranhamentos. É o estranho e seus estranhamentos
que impedem as mesmices, as caretices, as subordinações etc. O estranho provoca e nos
evoca a ficarmos vivo., para juntos inventar manias de viver, de lutar, de desejar e de
sonhar. Contra a acomodação, a “Psicopedagogia da Diversidade” estimula a
incomodação reconhecendo que todos são diferentes, e que é nas diferenças que o
conhecimento vem à tona, produz sentidos e se dispõe a ser socializado. Por isso a
palavra-chave é a “mediação” como técnica e filosofia de “inter(in)venção psicopedagógica”.
Descrevemos então um pedagogo social e uma Pedagogia Social comprometidas. Esse
comprometimento produzirá apareceres no campo da defesa dos Direitos Sociais básicos,
dos Direitos Sociais compensatórios ou das lutas para a afirmação de temas inerentes a
39

PINEL, Hiran. Tentativas de ensinar virtudes. Vitória: 2007. Site: hiranpinel.blogspot.com/
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causas de Direitos Difusos e Coletivos, então inventará intervenções e interferências
junto aos seguimentos sociais mais específicos com o que se denominam “oprimidos”,
minorias etc., como: a questão de gênero, raça, etnia, orientação sexual, meio ambiente
etc.
Educadores sociais referenciais assim? Paulo Freire, Janusz Korczak, Leon S. Vigotski,
Jean-Paul Sartre (2003), S. Freud, Anna Freud, Carl R Rogers, Jorge Boran (1986) entre
outros.
V. PÓS-ESCRITO
A questão sobre as possibilidades (e suas impossibilidades) de uma Pedagogia Social é
muito mais complexa do que aparentemente se mostra nos nossos discursos e discussões
no Grupo Focal. Essa questão traz à tona o que de fato pode estar ocultado, trazendo, pois
“(...) sombras nada mais, a atormentarem meu ser”40 – mas ainda assim sombras, alguns
sinais que demandam serem decifrados ou esculachados, mas algo precisa ser feito diante
da provocação.
Mas num olhar-de-sentido objetivado, concordamos com Ribeiro (2006) de que a
Pedagogia Social pode estar a ocultar a contradição que sustenta a sua unidade dialética
precária porque contraditória. A fragilidade/força desse saber-fazer deve-se às disputas de
projetos sociais – de classes antagônicas – que no seu interior se travam. Uma disputa por
hegemonia na sociedade e na Educação que pode ser visualizada pelo acréscimo do
“social” a esta última, carregado de vários sentidos.
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ARTIGO CIENTÍFICO 05:
“OS MODOS DE SER-SENDO” EDUCADORES E EDUCANDOS DO
PROGRAMA SOCIAL “CRER COM AS MÃOS”.
Maristela do Valle41
RESUMO: Este trabalho teve sua origem em minha dissertação de mestrado42, cuja pesquisa buscou narrar a gênese do
Programa “Crer com as Mãos”, implantada em 1995, no Bairro São Benedito, Município de Vitória, ES. Para isso,
descrevemos “os modos de ser sendo”43 educador(a) e educando(a) pertencentes a ONG “SECRI” – Serviço de
Engajamento Comunitário, fundada em 13 de setembro de 1988. Daí é que se (des)vela o “Crer com as Mãos”. A
história foi resgatada por meio de narrativas (advindas de depoimentos), sob a perspectiva de inspiração existencialfenomenológica, focando a minha experiência vivida como pesquisadora, nos cinco anos de ação (psico)pedagógica,
desenvolvida na Instituição, caracterizando uma atuação predominantemente não-escolar. Buscamos compreender
como se processa o fenômeno de ser educador (a) e educando (a) e, como a gênese (origem) do Programa “Crer Com as
Mãos” gerou ação educativa-sentida de relevância social e (psico) pedagógica nas práticas interventivas dos
educadores e, no envolvimento dos educandos. Com a intenção de alcançar esses propósitos trabalhamos a construção
da “narrativa da gênese”. Procuramos “dar voz” aos “colaboradores” da pesquisa, de maneira que eles pudessem
descrever oralmente suas experiências acerca do fenômeno. Todos os resultados e discussão foram descritos sob o
impacto de conceitos / categorias em Paulo Freire: Esperança, Engajamento, Alegria, Humanidade, Educação
Libertadora e Educador (a) Progressista
Unitermos: 1. Organizações não-governamentais. 2. Movimentos sociais. 3. Educação – Aspectos sociais. 4.
Educadores. 5. Educação não-formal.

INTRODUÇÃO:
Neste trabalho buscamos narrar a gênese do Programa “Crer com as Mãos”, implantado
em 1995, no Bairro São Benedito, Município de Vitória, ES. Para isso, descrevemos “os
modos de ser sendo” 44 educador(a) e educando(a) pertencentes a ONG45 “SECRI” –
Serviço de Engajamento Comunitário, fundada em 13 de setembro de 1988.
Este artigo é um subproduto de minha dissertação de mestrado intitulada “Os modos de
ser-sendo” educadores e educandos num contexto de educação social: um estudo
fenomenológico-existencial acerca do Programa “Crer com as Mãos” na qual buscamos
compreender como se processa o fenômeno de ser educador(a) e educando(a) de uma
ONG. Como a gênese (origem) do Programa “Crer Com as Mãos” gera ação educativa
de relevância social e (psico) pedagógica nas práticas interventivas dos educadores e no
envolvimento dos educandos?
O interesse por esta investigação teve sua origem nos cinco anos de atuação juntos aos
educadores sociais e educandos desse Programa, atuando como gerente de projetos
desenvolvendo um trabalho em regime de co-participação e co-responsabilidade em três
escolas públicas do município de Vitória: Escola Municipal de Ensino Fundamental
“Otto Ewald Junior; Escola “Professor João Bandeira” e Escola “Paulo Roberto Vieira
Gomes” .
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Nossa justificativa, para este estudo, surgiu da necessidade de conhecer, aprofundar e
refletir acerca do tema que se apresenta tão emergente no contexto das práticas da
educação brasileira, a Educação Social.
Para Pinel, Paiva e Colodete (2005) catalogam-na como Educação Não-Escolar, que é
melhor termo que Educação Não-Formal, por incluir o formal e o informal, assim como
o extra escolar.
Estes sujeitos da Educação Social são os indivíduos ou grupos em situação de conflito
social, e que segundo Trilla (2003), ” seria formado processos educativos que
compartilham, no mínimo com dois dos três seguintes atributos: dirigem-se
prioritariamente ao desenvolvimento da sociabilidade dos sujeitos; têm como
destinatários privilegiados indivíduos ou grupos em situação de conflito social; têm lugar
em contextos educativos não formais.
Temos a consciência ao realizar um estudo dentro desta temática que não podemos
responsabilizar as ONGs como salvadoras da estagnação e do retrocesso nos campos do
desenvolvimento econômico, social e político, entretanto o que nos “mobiliza
existencialmente” é que não podemos parar de sonhar com uma sociedade menos
desigual e desejar uma mais digna e justa”.
Ao (des)velar a produção científica acerca da temática realizamos uma pesquisa
“fenomenológica-existencial bibliográfica” acerca dos Movimentos Sociais,
Organizações Não Governamentais, Programas Sócio-Educativos e os modos de “ser
sendo si mesmo do cotidiano do mundo” do(a) educador(a) e do (a) educando(a) dentre
outros.
Paulo Freire insistia muito na incorporação desses setores informais. Dizia ele que nós,
educadores, deveríamos escutá-los mais. Hoje, estamos mais atentos a essa questão. Não
menosprezamos organizações sociais, mas muitos ainda as tratam como setores
“desorganizados”. As escolas deveriam fazer o mesmo. Não só abrir-se para a população
e esperar, de porta aberta, que eles entrem e lá ensinem e aprendam. E mais, o importante
é a escola e seus agentes irem até onde o povo está e aprender com eles. Todos esses
movimentos estão se constituindo, por meio de fóruns, em espaços de auto-organização,
em rede, onde “todos podem caber”, como dizia Paulo Freire.
Os movimentos sociais são muito importantes não apenas pelas causas que defendem,
mas, sobretudo, porque eles construíram um novo imaginário social.
Na tentativa de desvelar este fenômeno trabalhamos com: depoimentos do tipo história
oral, objetivando a construção da “narrativa da gênese” e entrevistas semi-estruturadas.
Procuramos “dar voz” aos “colaboradores” da pesquisa, de maneira que eles pudessem
descrever oralmente suas experiências acerca do fenômeno de ser educando e educador
de um programa social.
Como referencial teórico escolhemos Paulo Freire pois, sempre defendeu como elemento
fundamental das relações de todas as coisas no mundo o diálogo: “O diálogo é o
sentimento do amor tornado em ação”.
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Escolhemos de modo intencional três educadores sociais e três educandos privilegiando
os seguintes conceitos/ categorias em Paulo Freire: Esperança, Engajamento, Alegria,
Humanidade, Educação Libertadora e Educador(a) Progressista.
2. A GÊNESE NARRADA E OS MODOS DE SER SENDO
A Gênese do programa “Crer com as Mãos” foi tecida a partir da trajetória profissional
de Maria Ângela Varella Cabral, uma das protagonistas da criação do Programa “Crer
com as Mãos”.
O SECRI46 desenvolvia ações de assistência social nos bairros: de São Benedito, da
Penha, Consolação, Itararé e São Miguel, conforme área de atuação estabelecida pela
Arquidiocese de Vitória.
Maria Ângela, professora do Departamento de Psicologia da UFES47, desenvolveu uma
“pesquisa que teve como objetivo construir um cadastro de todo o atendimento não
governamental sob a forma de instituições, projetos e/ou programas voltados para as
crianças e adolescentes empobrecidos, na Grande Vitória, cuja pesquisa resultou no livro
“um Perfil Ameaçado – As ações não governamentais de atendimento a crianças e
adolescentes empobrecidos na Grande Vitória – ES” e a partir desta pesquisa patrocinada
pela Aracruz Celulose, em 1994, Maria Ângela conseguiu fortalecer a parceria junto a
esta empresa e com a participação de uma equipe de secristas criaram um projeto para
atender “ os menores” que ficavam na porta da Igreja Santa Rita guardando carros.
O primeiro encontro, mediado por Maria Ângela Varella Cabral e Marusa Helena Cabral
Batista aconteceu na escadaria da Igreja com os seis jovens, um deles morador do Bairro
Jaburu e cinco residentes no Morro São Bendito.
Seus maiores desejos eram: entrar na Escola e conseguir um trabalho. A partir de
encontros sistemáticos com os moradores do Morro São Benedito, na Escola Paulo
Roberto Vieira Gomes nasceu o “Programa Crer com as Mãos”.
Freire trabalha com o conceito de “Engajamento” como um “compromisso existencial”,
fazendo uma analogia com o rio: O compromisso, próprio da existência humana, só
existe um engajamento com a realidade, de cujas águas os homens verdadeiramente
comprometidos ficam molhados, ensopados. Somente assim o compromisso é
verdadeiro” (Freire, 1983, p.19).
EDUCADOR SOCIAL
No percurso de nossa investigação (pro)curamos aprofundar a análise sobre o fazer
pedagógico de ser professor/educador, mais especificamente ser educador social,
profissional que se apresenta nesta virada do século, e que busca fundamentos para suas
práticas educativas.
Para pensar sobre o educador social nos apropriamos das palavras de Fernández (1991)
quando utiliza a expressão “Desarmar os Clichês’48 – para pensar novas idéias temos que
46
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desarmar nossas idéias feitas e misturar as peças, assim com um tipógrafo ver-se-á
obrigado a desarmar os clichês, se deseja imprimir um texto num novo idioma [grifo
nosso]”. Ou seja, a autora está a nos “dizer” das possibilidades de des-construir o lugar
comum, mas ao mesmo tempo, desse mesmo lugar-tempo, provocar e ser provocador,
inventando uma nova língua que produza sujeitos de sua autoria. Investiga-se o fenômeno
em busca da “essência”.
Na tentativa de responder ao segundo objetivo da pesquisa como a gênese (origem) do
Programa “Crer Com as Mãos” gerou ação educativa-sentida de relevância social e
(psico) pedagógica nas práticas interventivas dos educadores e no envolvimento dos
educandos, realizamos três entrevistas solicitando aos educadores que descrevessem “
Qual era o sentido de ser um(a ) educador(a) do Programa “ Crer com as Mãos”. Das
narrativas descritas, na pesquisa, selecionamos alguns fragmentos:
FRAGMENTOS I - EDUCADORA /ESPERANÇA: Atuando através das artes.
[...] A educadora descreve sua trajetória de engajamento e de luta, pois
desde muito
cedo gostava de atuar como catequista e que a sua formação de artista plástica foi
conquistada com muito esforço pessoal.
Quando49 eu cheguei no “Programa”, escutava os educadores falarem, relatando sobre
o como foram feitos os trabalhos, discutindo sobre o educando, falar sobre o processo,
No primeiro momento eu pensava: O que é isso?
EDa [1] relata a experiência do Projeto cuja proposta está baseada em fazer e apreciar
arte.
[...] Era muito interessante, pois passeávamos pela cidade, conhecendo e explorando os
diferentes lugares de acordo com o desenvolvimento dos projetos. [...]Refletíamos com
os educandos: O que eu gosto de fazer realmente? E a partir do que eu gosto eu
desenvolvo competências e com isso desenvolvo meu potencial.
[...]Trabalhamos também com Mosaico cuja definição é: juntando as partes eu posso
formar um todo. E dessas ações fizemos muitas reflexões em relação ao ser humano.
[..] Eu acredito muito na transformação do ser humano. Todo dia quando venho trago
uma nova “esperança de transformação”, trazendo algo através da arte que está sendo
plantada.
FRAGMENTOS II - EDUCADOR ENGAJADO: Atuando na Capoeira
Engajado: “Configura-se como um compromisso
do indivíduo com o mundo, inserindo em seu
contexto histórico. Engajar-se com a realidade em
que se vive não pode ser um ato passivo; pelo
contrário, exige ação e reflexão” (Vasconcelos e
Brito, 2006, p.97).

efeito esperado. Exemplo: A união faz a força. Ninguém me ama!. Também pode significar uma idéia
relativa a algo que se repete com tanta freqüência que já se tornou previsível e repetitiva dentro daquele
contexto.

49

Texto em itálico representa fragmentos das entrevistas
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O trabalho social é um trabalho diferenciado. Em 1994 eu iniciei um trabalho com
capoeira em Resistência (bairro do Município de Vitória) e que continua até hoje. O
trabalho não passou, ele ficou. O trabalho não é meu, é da comunidade. O princípio da
continuidade foi construído no grupo.
[...] No “Crer” eu evolui, eu encontrei um “ norte” para dar ao trabalho social. Por
meio da formação do educador social proposta na parceria do Programa com o Instituo
Ayrton Senna, eu tive a oportunidade de encontrar uma teoria que fundamentasse a
minha prática.
O meu conhecimento era o da Educação física, tudo voltado para o “escolar”, para o
fisiológico, para a área social não “existe” . Com o trabalho pela via da arte e da
cultura eu pude me encontrar na educação social.
[...] A gente vai se comprometendo. Em alguns locais em que atuei, eu fui deixando aos
poucos, e o trabalho e ele foi se mantendo com a entrada de outras pessoas. Eu tenho
consciência que não faço um trabalho e abandono. Mesmo já não estando no dia-a dia,
eu, mantenho vínculos com os educandos.
Freire (1996) trata da “disponibilidade permanente à vida” que se expressa numa
entrega total, de corpo inteiro, pensar crítico, emoção, sentimentos, curiosidades e
desejos. Um experenciar sem medo e sem preconceitos em relação às diferenças.
[...] A capoeira foi determinante pra mim. Entrar num grupo de universitários me
influenciou positivamente, eu me espelhava no meu Mestre. Eu falo que a capoeira não é
“fim”, é “ meio” para se conseguir melhorar.
Eu marco reunião, nos discutimos vários assuntos, conversamos muito, tanto antes como
depois das aulas.
FRAGMENTOS III - EDUCADORA PROGRESSISTA: atuando com “alegria
triste marcada pela impotência”
[... ]Quando eu me inscrevi no Programa para ser educadora, eu fazia parte do Grupo
do SECRI, que é um grupo onde as pessoas distribuíam cestas básicas e visitavam as
famílias na comunidade ..
Aí eu fiz a seleção, passei na entrevista.
[...] Ai fiz, eu não tinha segurança se iria passar. Porque eu não tinha curso superior, e
tinha uma pessoa no meu grupo que tinha. Aí quando eu recebi o resultado que eu era a
primeira classificada, aí eu fiquei muitoooo, muito contente (enfatiza com no tom de voz
o seu orgulho, a sua alegria e expressa também com um sorriso).
[...] E isso contribuiu muito pra mim, para a minha vida pessoal, profissional, porque eu
comecei a fazer vários cursos, e até cheguei a fazer a faculdade para continuar
participando/estando neste lugar.
[...] A proposta inicial do Programa foi mudando. A proposta era de ajudar o menino a
fazer dever da escola, o reforço escolar.
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[...] O programa foi se estruturando, foi mudando, tomando uma direção e passou suas
ações para o fazer artístico porque a arte é fundamental, pode contribuir para avançar
no potencial do menino.
[...] A maioria dos educandos tem uma família toda desestruturada, vive numa condição
de vida muito desfavorecida, então a gente tenta criar, junto com eles, condições para
que eles vejam este espaço, aqui do Programa, como um espaço diferenciado pra vida
deles.
Silêncio, acompanhado de risos (nervoso/emoção).
[...] E na minha vida também faz muita diferença. Porque eu sou filha de pais
analfabetos, meus irmãos, ninguém tem curso superior, eu fui a primeira a ter curso
superior, na minha família de parte de avó [...].
[...] Porque às vezes é um desafio. É um desafio. Porque você vir para um lugar de
trabalho, igual à semana passada, um educando falou pra mim: “tia, eu não estava
vindo porque a minha mãe tá presa, mas eu quero vir, mas ela não deixa”.
[...] Eu sei que o SECRI que não daria conta de tudo, mas poderia contribuir mais,
para a criança se desenvolver.
[...] Eu tenho meninos que estão na faculdade, estão trabalhando, estão bem estão
encaminhados e muitos se perderam.
Eles mesmos comentam que se todos tivessem oportunidades poderia ser diferente. Dá
vontade de chorar... Muitos da minha família falam pra eu sair daqui. Mas eu acredito!
O MODO DE SER SENDO EDUCANDO(A) DO PROGRAMA “CRER COM AS
MÃOS”
FRAGMENTOS IV
TH - Eu gostava muito de fazer mosaico de cerâmica porque demora para se decompor,
dura mais e outras pessoas podem ver. Um ajuda o outro, a gente sempre precisa de
ajuda. Se contar com algum problema cada um vai fazer o que pode pra ajudar.
Pedimos que eles descrevessem como era o Programa “Crer com as Mãos” para eles.
MC – Eu vejo como uma forma de ajudar o próximo que tá na rua, tá ajudando na
escola com reforço e tem atividades de lazer, ao invés de tá na rua aprendendo coisa
ruim, tá aprendendo alguma coisa.
TH - Hoje em dia tà mais difícil porque tem mais pessoas procurando também e
estudando. [...] Às vezes não tenho sonho pra longo tempo. Um emprego bom.
O que é um bom emprego pra você? Que você faz uma coisa não muito difícil, que seja
bom e bom salário.
O educando deixa claro em sua fala as barreiras da falta do conhecimento escolar.
Realidade vivida pela maioria dos jovens brasileiros.
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[...] Igual “eu”, têm matérias que sou bom, outras não. Coisas novas e precisa dedicar.
[...]. No “Crer” tá mais legal como eles ensinam. Eles ensinam com paciência,
explicando, passando o aprendizado deles pra nós.
FRAGMENTOS V - EDUCANDA SONHADORA:
[...] Minhas colegas ficavam falando: Por que você não faz atividades no Centro Social?
É muito legal, têm muitas coisas pra você. Minhas colegas falavam pra vir pra cá. Aí
eu decidi correr atrás!
Aqui é diferente.
Porque se temos com algum problema conversam com a gente..
Perguntam o que está acontecendo? Elas conversam com a
gente. Eu acho muito legal, gosto das professoras porque elas são muito “carinhosos”.
[...] antes na minha escola eu ficava preocupada, com medo de ficar atrasada, essas
coisas, porque eu era meio lenta, e aí teve um dia que a Educadora pegou, me chamou
e perguntou como eu tava na escola, fez várias atividades comigo, e aí eu fui
melhorando, melhorando... Ela falou pra eu não “se preocupá” porque a escola era
mais importante que o Crer.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Montãno (2003) defende que “não podemos pensar as políticas sociais sem relacioná-las
às políticas econômicas” e que mudança nas “políticas sociais” sem intervir nas “políticas
econômicas” são ações baseadas em altruísmo, voluntariado etc”.
Não discordamos integralmente do autor, entretanto, concordamos com FREIRE (2000)
quando defende a esperança “não por pura teimosia, mas por imperativo existencial e
histórico”. [...] A cidadania está referida à história das pessoas e tem que ver com uma
outra coisa muito mais exigente que é a assunção da história da pessoa. Tem que ver com
o assumir a sua história na mão, quer dizer, não há cidadania sobre quem faz a história.
[...] A história não é feita de indivíduos, ela é socialmente feita por nós todos
e
a
cidadania é o máximo de uma presença crítica no mundo da história por ela narrada. [...]
o conceito de cidadania vem casado com o conceito de participação, de ingerência nos
destinos históricos e sociais do contexto onde a gente está (FREIRE, 2001. p. 129).
Ao descrever a gênese deste Programa “Crer com as Mãos” encontramos na descrição do
fenômeno, o quanto ela revela ação de sentido nos modos de ser sendo educadores e
educandos, pois a Esperança se mostra presente no cotidiano de cada educador(a), na
Alegria representada no sorriso espontâneo diante da credibilidade e na possibilidade da
criação e da superação de cada desafio, e no Engajamento, no comprometimento como
ação solidária, numa troca recíproca de ensinância e aprendência.
Assim, acreditamos na Educação Social como uma das formas de aprendizagem
articulada, capaz de promover verdadeira educação inclusiva. E que de acordo com
Assmann (2004, p. 29), “Uma sociedade onde caibam todos só será possível num mundo
no qual caibam muitos mundos”.
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PARCERIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO CAMPO50
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Resumo
Discutem as práticas de parceria entre Universidade, Secretarias de Educação e
movimentos sociais na formação continuada de professores do campo. Adota-se uma
abordagem sócio-histórica de educação, aprofundando processos investigativos sobre
interculturalidade na construção de projetos políticos e pedagógicos da educação do
campo diferenciados.
Palavras-chave: Parceria; educação
interculturalidade; campesinato.
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Contextualização
A educação do campo constitui-se como prática educativa que dá centralidade às lutas
do homem do campo. Esta construção é coletiva e se faz no esforço de aproximação de
saberes da terra com saberes acadêmicos. Trata-se de uma prática dialógica e trabalho
colaborativo permanente. O presente artigo analisa experiência iniciada na
Universidade Federal do Espírito Santo - FES em 2005, através do projeto “Formação
Continuada de Professores do Campo: Interculturalidade e Campesinato em Processos
Educativos”, em colaboração com lideranças de três municípios (Domingos Martins,
Laranja da Terra e Vila Pavão)52, Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo e
movimentos sociais.
Em 2001 a UFES implementou Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia de 1ª a 4ª
Séries na Modalidade Aberta e a Distância em treze Centros Regionais de Educação
Aberta e a Distância no interior do Estado do Espírito Santo. Num total de três entradas,
formaram-se 6.152 professores. O currículo desse curso não atendeu às demandas dos
50

A pesquisa contou com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Sua viabilização concretizou-se graças à colaboração das respectivas equipes das seguintes Secretarias
Municipais de Educação do interior do Estado do Espírito Santo: Laranja da Terra, Vila Pavão, Santa
Maria de Jetibá, Domingos Martins e Marechal Floriano.
51
Secretário Municipal de Educação de Laranja da Terra – ES até final de 2008, um dos articulares da
parceria entre Universidade e comunidades, locais para viabilizar o Programa de Formação Continuada de
Professores.
52
Nestes municípios há presença predominante de comunidades pomeranas, com base econômica na
agricultura familiar.
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estudantes (professores da Secretaria Estadual de Educação do ES e Secretarias
Municipais de Educação). Ocorre que a maioria dos graduandos eram professores que
atuavam em escolas de contexto campesino. Todavia, o projeto pedagógico do curso não
contemplava discussões acadêmicas e práticas acumuladas sobre a problemática.
No segundo semestre de 2005 a Secretaria Municipal de Educação de Laranja da Terra
manifestou preocupação para o Centro de Educação da UFES sobre esta fragilidade. As
prefeituras dos municípios de Vila Pavão e de Domingos Martins mostraram interesse em
tomar parte da parceria que estava tendo início. Em 2008 ingressaram nesse trabalho
interinstitucional as Secretarias Municipais de Educação de Marechal Floriano e Santa
Maria de Jetibá. Encaminhamentos decorrentes dessa colaboração entre Universidade
com aqueles órgãos da administração municipal, lançaram desafios para realização de
diagnósticos e elaboração de projeto de formação continuada de professores do campo
que haviam cursado a referida Licenciatura Plena em Pedagogia.
Assim tem início projeto piloto de “Formação Continuada de Professores do Campo:
Interculturalidade e Campesinato em Processo Educativos”.
Considerando a particularidade das comunidades atendidas por este projeto, foi dada
especial atenção aos saberes campesinos, visto que os municípios parceiros têm sua
economia organizada a partir da agricultura familiar. Do mesmo modo, buscou-se atender
às expressões culturais dos grupos étnicos presentes nos respectivos municípios.
Nível de escolarização dos sujeitos do campo
Dados estatísticos nacionais sobre escolarização das populações campesinas mostram que
no campo existem ainda 16 milhões de brasileiros maiores de quinze anos analfabetos.
Isso está intrinsecamente relacionado às taxas de escolarização e do número de crianças
que se encontram fora da escola. As desigualdades regionais constituem-se em um dos
fatores responsáveis pela maior concentração do problema do analfabetismo em contexto
rural, bem como por 30% da população analfabeta localizar-se no Nordeste. Este
problema torna-se particularmente acentuado em contexto de grupos étnicos minoritários,
como indígenas, quilombolas e pomeranos.
Dados sobre Educação do Campo no ES exemplificam o problema, a saber:
a) Em 2007 as matrículas em Escolas Rurais (Estaduais e Municipais) totalizavam
85.063, assim distribuídas: Educação Infantil – 12.607; Ensino fundamental – 63.996;
Ensino Médio – 4.099; Educação Especial – 1.613; Educação Profissional – 211; EJA
Ensino Fundamental – 2.352; EJA Ensino Médio 160; EJA Educação Profissional – 25;
b) Em 2007 as funções docentes em Escolas Rurais (Estaduais e Municipais) totalizavam
13.887, assim distribuídas: Ensino Fundamental Incompleto – 05; Ensino Fundamental
Completo – 47; Ensino Médio Normal/Magistério – 3.125; Ensino Médio – 1.461; Ensino
Superior Completo Licenciatura – 8.221; Ensino Superior Completo Bacharelado –
1.028. (Fonte: SEDU – 2007).

Educação

Matrículas em Escolas do Campo (Estaduais e Municipais)
Ensino
Ensino Educação Educação
EJA EJA EJA-

Infantil Fundamental
12.607
63.996
Fonte: Sedu – 2007.

Médio
4.099

Especial
1.613

profissional –EF EM
211
2.352 160

EP
25

Total
85.063
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EF- I
EF- C
EM- N/M
EM
ES-C/L
ES-C/B
05
47
3.125
1.461
8.221
1.028
Fonte: Sedu – 2007.

Total
13.887

Legenda: EF – I: Ensino Fundamental Incompleto; EF – C: Ensino Fundamental
Completo; EM – N/M: Ensino Médio Normal/Magistério; EM: Ensino Médio; ES – C/L:
Ensino Superior Completo Licenciatura; ES – C/B: Ensino Superior Completo
Bacharelado.

Hoje se redimensionam discussões no que se refere à educação para grupos etnoraciais
(indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, sem-terras etc.) no contexto brasileiro,
haja vista regulamentação de algumas conquistas concretas na Constituição de 1988. A
educação brasileira do século XX reforçava uma perspectiva homogeinizante de
formação, excluindo grupos étnicos minoritários, o que lhes atribui a lamentável pecha de
“quistos culturais” que precisavam ser curados (Fiori et al: 2003). Particularmente os
grupos sociais de cultura germânica foram alvo de perversa perseguição no período de
chamada “política de nacionalização”, agravada pela conjuntura internacional que vivia o
conflito da II Guerra Mundial. As escolas comunitárias foram fechadas, livros
incinerados e a língua alemã proibida. No ES temos povos de origem germânica, como os
pomeranos e Hundsrüker.
O que falar das comunidades indígenas, quilombolas e dos trabalhadores sem-terra?
Prejuízos decorrentes disso podem ser observados, visto o isolamento e as condições de
vida a que descendentes pomeranos e quilombolas, por exemplo, estão sujeitos no interior
do ES. Sem dúvida é preciso implementar e consolidar programas de apoio a projetos
educativos que favoreçam uma educação de qualidade, resgatando identidades e culturas,
com fortalecimento de lutas para cidadania. Trata-se da construção de uma proposta
educativa diferenciada, que considere especificidades bilíngües, referenciada pelo
contexto do modo de produção campesino.
Formação continuada de professores
Partindo de perspectivas interinstitucionais das políticas afirmativas para a inclusão social
de grupos étnicos minoritários, há que se investir na formação de formadores para a
educação de base de qualidade. A formação inicial e continuada dos professores que
atuam em comunidades campesinas não atende satisfatoriamente às especificidades da
educação do campo. Como defende Foerste (2006), a construção coletiva de uma
educação do campo de qualidade apóia-se em pressupostos que requerem do
professorado conhecimentos que favoreçam processos investigativos, de sistematização e
análise de dados sobre realidades locais com vistas à valorização das identidades, culturas
e traços sócio-lingüísticos dos grupos étnicos com os quais interage.
Ocorre que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB nº 9.394/1996
determina a obrigatoriedade da formação superior específica para atuar em magistério
(educação básica). Se o referido curso de Licenciatura em Pedagogia possibilitou a um
expressivo número de professores dos municípios capixabas formar-se na Universidade
pública em nível de graduação, por força de lei, por outro era preciso atender ao clamor
dos profissionais de ensino por formação continuada em nível de pós-graduação.
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O curso de graduação de fato representou importante avanço no processo de
profissionalização do magistério em terras capixabas, com impactos destacados nos
contextos locais, sobretudo na região norte do Estado, onde o IDH e IDEB são muito
baixos. Ocorre que em 50 anos de história da única Universidade pública neste Estado,
esta constituiu-se como iniciativa ousada que possibilitou uma efetiva interiorização e
descentralização dos programas de formação do magistério.
Como já afirmado anteriormente, o currículo prescrito da licenciatura em questão
apresentou perfil generalista, não favorecendo ao professor dimensionar, a partir de seu
contexto e trabalho, questões relacionadas ao modo de produção, cultura, etnia e
bilingüismo, de forma desejável, para implementação de propostas educativas assentadas
em pressupostos de sustentabilidade. O processo de socialização docente pressupõe
práticas colaborativas (Foerste e Lüdke: 2004 e Foerste: 2005), a partir das quais se
estabelecem trocas de saberes entre segmentos institucionais diversos interessados no
resgate da profissão docente. A colaboração é compreendida como parceria entre
Universidade, Secretarias de Educação (Estadual e Municipais), organizações da
sociedade civil (sindicatos, movimentos sociais), impulsionando a formação inicial e
continuada do magistério.
Objetivos
A problemática para a qual se voltou o “Projeto de Formação Continuada de Professores
do Campo” definiu-se a partir de demandas de formação de professores para atuar em
contexto campesino, que tem especificidades étnicas, culturais, bilingüismo e o modo de
produção, como balizadores de uma proposta de educação de qualidade.
Neste sentido, os objetivos do curso de formação continuada abarcavam:
a) Diagnosticar demandas de formação continuada junto a professores do campo em
municípios do interior do Espírito Santo, atendendo às especificidades étnicas na
construção de um projeto de educação intercultural.
b) Formar profissionais do ensino engajados em escolas de comunidades campesinas
no Estado do Espírito Santo, capazes de articular projetos pedagógicos
interculturais, para valorização e resgate das identidades e otimizar propostas
educativas voltadas para o campo.
c)

Desenvolver parcerias entre a Universidade Federal do Espírito Santo, órgãos da
administração educacional pública (secretarias de educação), organizações nãogovernamentais e movimentos sociais organizados para fortalecer a educação de
qualidade entre descendentes de diferentes grupos étnicos, neste caso, os
pomeranos e quilombolas.

d) Realizar pesquisas, tematizando questões relacionadas à educação diferenciada
entre grupos culturais e étnicos, com produção de conhecimento e elaboração de
material didático específico.
e) Institucionalizar e fortalecer o trabalho coletivo como meio de reflexão teórica e
construção da prática pedagógica, efetivado na elaboração coletiva do projeto
político pedagógico da escola.
Conteúdo programático
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Foi elaborado material didático que apresentou síntese do aporte teórico-prático que
fundamenta discussões acerca da interculturalidade e educação do campo. O material foi
organizado com a seguinte estrutura:
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Módulo I

Educação do campo

Discussão Temática/ ementa
Contextualização histórica das lutas por
Educação do Campo. Políticas Públicas de
Educação do Campo. Agroecologia e
desenvolvimento sustentável. Propostas
pedagógicas de Educação do Campo
(CIERS, EFAS, MPA, MST, etc)

Módulo II

Discussão Temática/ ementa

Interculturalidade e
interdisciplinaridade.

Interculturalidade e Multiculturalismo:
definição de conceitos.
Interdisciplinaridade. Aspectos históricos
da Etnia Pomerana e Quilombola no Estado
do Espírito Santo. Escolarização entre
descendentes de diferentes etnias presentes
nos municípios implicados.
Leitura e escrita. Variedade e preconceito
lingüístico. etnomatemática. Educação e
meio ambiente.

Módulo III

O Projeto PolíticoPedagógico

Número de créditos

Discussão Temática/ ementa
O Projeto-Pedagógico como Articulador
das Ações de Ensino, Aprendizagem, e
como Articulador da Comunidade e a
Escola. Escolas em Comunidades
campesinas: especificidades na construção
do conhecimento; O Projeto PolíticoPedagógico como balizador das ações da
comunidade escolar: interculturalidade e
interdisciplinaridade.

Carga Horária

40h

Carga Horária

40h

Carga Horária

40h

120h
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Os módulos, no total de três, foram desenvolvidos em seis meses, de forma bimodal. A
carga horária de cada módulo foi distribuída entre 20h presenciais e 20h não-presenciais,
em trabalhos orientados, desenvolvidos nas comunidades de origem e discutidos
coletivamente no grupo de formação continuada, coordenada pelos formadores locais,
garantidos pelas respectivas secretarias municipais de educação.
As discussões foram realizadas a partir de aporte teórico afim, com leituras, debate em
grupos de estudo, trabalhos e pesquisas em campo, visando à relação orgânica entre
teoria e prática. Trata-se de realizar investigações no contexto social, com a construção
de projetos pedagógicos específicos para a realidade local, buscando resgatar a qualidade
do ensino.
Metas alcançadas
Em 2008 o “Projeto de Formação Continuada de Professores do Campo” foi
transformado em “Programa de Formação Continuada de Professores do Campo”, tendo
já formado, em nível de aperfeiçoamento, cerca de 500 profissionais do ensino
vinculados ao trabalho de gestão e ensino na educação básica estadual e municipal.
Contou com a colaboração de formadores ligados à Universidade Federal do Espírito
Santo e às Secretarias Municipais de Educação dos Municípios parceiros. Consolidaramse coordenações de educação do campo nos respectivos municípios. A participação de
pós-graduando do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da
UFES constitui importante contribuição.
Todos os textos do material didático foram revisados por colaboradores, compilados
posteriormente53 e formatados graficamente54, resultando no “Caderno I de Formação de
Professores do Campo”55 e “Caderno II de Formação de Professores do Campo”. O
material foi editado pela Editora do PPGE em parceria com Gráfica Universitária da
UFES.
Desde as primeiras fases do desenvolvimento do projeto foram realizados encontros no
Centro de Educação/UFES para estudos, planejamento e avaliação dos trabalhos
desenvolvidos. Professores da Universidade, alunos de graduação e pós-graduação
tomaram parte com interesse nesses encontros. Vale ressaltar a presença da Secretaria de
Estado de Educação - SEDU, com contribuições significativas nos debates e
encaminhamentos.
Os parceiros municipais e a SEDU destacam que este projeto de formação continuada de
professores do campo apresenta importantes impactos no âmbito da educação campesina.
Os trabalhos coletivos dos docentes é um aspecto relevante, uma vez que se constituíram
grupos de estudos para encontros programados na Universidade e nos contextos locais, o
que vem favorecendo reflexões com vistas à construção do projeto pedagógico de cada
escola. Os professores reconhecem que os debates suscitados a partir do material de
formação do curso sobre as especificidades curriculares na educação do campo são
relevantes. É preciso que sejam consideradas pelos professores que trabalham em
contextos campesinos, na medida em que se busca estimular discussões nas comunidades
locais para implementar ações afirmativas de sustentabilidade pautadas em princípios da
agroecologia.
53

Foram organizadores dos cadernos o Professor Dr Erineu Foerste/DLCE/UFES, Professora Dra Gerda
Margit Schütz-Foerste/DLCE/UFES e Andréia Chiari Lins (mestranda/PPGE/UFES).
54
O projeto gráfico foi realizado por Andréia Chiari Lins (mestranda/PPGE/UFES).
55
Os textos do Caderno I foram agrupados em duas partes e nos anexos. A primeira parte é composta
pelos textos do Módulo I e a segunda parte pelos textos do Módulo II. Os anexos agruparam os textos que
compunham os respectivos anexos dos Módulos I e II.
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Realizaram-se seminários em Vitória e no inteiror, entre os quais destaca-se “I
Seminário: Interculturalidade e Campesinato em Processos Educativos”, ocorrido no dia
24 de agosto de 2007 no Centro de Educação/UFES, com presença de cursistas de todos
os municípios parceiros. Enfatizou-se a relevância dos encontros na UFES e nos
contextos locais, envolvendo pesquisadores e estudantes da Universidade, equipes
coordenadoras das Secretarias Municipais de Educação e professores do campo, bem
como lideranças de movimentos sociais. Os parceiros reconhecem que este tipo de
trabalho interinstitucional fortalece práticas e laços de cooperação entre Prefeituras,
movimentos sociais, Universidade e, sobretudo, escolas de ensino básico.
Equipes pedagógicas das respectivas secretarias municipais de educação, especialmente
os professores do campo que estão realizando este curso, manifestaram-se afirmando que
era preciso dar continuidade aos trabalhos de pesquisa e formação continuada. As
secretarias parceiras encaminharam documento à Universidade, avaliando o processo e
explicitando demanda quanto à oferta de curso de especialização lato senso em educação
do campo, como passo seguinte na parceria.
Em agosto de 2009 teve início o “Curso de Especialização em Educação do Campo:
Interculturalidade e Campesinato em Processos Educativos”, totalizando 360h, ofertado
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade
Federal do Espírito Santo – PPGE/CE/UFES, para 350 professores do campo, em
parceria com a Secretaria de Educação Continuada, Diversidade e Alfabetização do
Ministério da Educação – SECAD/MEC, através do Sistema Universidade Aberta do
Brasil – UAB (total de 10 Polos UAB/ES, a saber: Afonso Cláudio, Aracruz, Domingos
Martins, Mantenóplis, Nova Venécia, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa e Vargem
Alta), com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Estão envolvidos cerca de 30 professores da Universidade, 10 tutores EAD e 20 tutores
presenciais
Em abril de 2010 terá início o “Curso de Aperfeiçoamento em Práticas Pedagógicas”,
totalizando 180h, ofertado pelo Departamento de Linguagens, Cultura e Educação do
Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo – DLCE/CE/UFES, para
1740 professores do campo com as parcerias acima mencionadas, em 29 Polos UAB/ES.
Avaliação do programa pelas instituições parceiras da Universidade
Na avaliação encaminhada pelos grupos, destacamos a importância do curso no resgate
da auto-estima e na socialização profissional dos professores, conforme relato que segue.
“Acreditamos que esse Projeto foi de grande valia para o desenvolvimento intelectual de
nossos professores. Enfatizamos que esta afirmação baseia-se nos assuntos que foram
contextualizados nas diversas reuniões que tivemos com o objetivo de concluir esse
curso de Formação Continuada.”
Por se tratar inicialmente de curso oferecido nas Secretarias Municipais de Educação, os
docentes aderiram só para obter certificação pela Universidade e melhoria salarial.
Contudo, as discussões diferenciadas, propostas a partir de temas especialmente
relacionados ao modo de produção campesino e questões sobre interculturalidade,
redimensionaram as expectativas e o debate, visto estarem articuladas à realidade em que
atuam. Na avaliação dos gestores locais esta questão é assim analisada: “De início,
percebemos que muitos de nossos docentes faziam o curso somente como forma de se
obter mais um certificado, que simplesmente serviria para enobrecimento de sua
carreira profissional. No entanto, com o desenrolar do curso, verificamos que muitos
docentes verdadeiramente se interessaram pelos assuntos comentados e,
conseqüentemente, esse interesse motivou a necessidade de pesquisa. Foi, então, que
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surgiram debates e discussões para que pudéssemos chegar a um consenso”. (Avaliação
da SEMED de Vila Pavão).
Experiências inovadoras foram compartilhadas entre as Secretarias Municipais de
Educação - SEMED’s e equipes da Universidade. Como um dos exemplos, destaca-se a
criação dos Centros Municipais de Educação Agroecológias de Vila Pavão, situados em
três regiões estratégicas de produção da agricultura familiar (Praça Rica, Córrego do
Quinze e Todos os Santos). No início de 2009 foi criado o Departamento de Educação do
Campo na Secretaria Municipal de Vila Pavão. Em Domingos Martins foram organizados
três pólos de formação continuada de professores do campo (Ponto Alto, Aracê e
Biriricas) dada a grande procura por formação continuada por parte dos professores.
Laranja da Terra e Santa Maria de Jetibá reeditaram o curso, estendendo a formação para
a totalidade dos professores da rede municipal.
As discussões sobre educação do campo são urgentes, visto que os professores
acumularam saberes a partir das práticas e necessitam socializar suas problemáticas, na
busca de aprofundamento teórico e prático. As práticas colaborativas, neste projeto
piloto, mostraram a importância da construção coletiva de propostas viáveis a problemas
enfrentados pelos professores do campo, em diferentes contextos regionais do ES.
Expuseram a fragilidade da formação inicial das equipes de profissionais do ensino e
formalizaram demandas de formação continuada. Sobretudo, o curso fortaleceu a
necessidade da busca pela qualificação docente voltada à realidade campesina. Os
professores querem e reivindicam formação de qualidade que respeite saberes locais, ao
mesmo tempo em que viabilizem políticas públicas de valorização da profissão docente.
Especialmente, rompendo com estereótipos e preconceitos que marginalizam os saberes
do homem do campo. O curso favoreceu problematização e quebra de paradigmas
educacionais etnocêntricos e excludentes, quando professores que atuam em
comunidades pomeranas em específico desafiaram-se a construir projetos políticos e
pedagógicos de educação intercultural em contextos campesinos específicos.
Alguns avanços na prática
A partir do curso houve oportunidade para discutir um pouco a história dos trabalhadores
rurais sem-terra, a sua cultura, a sua luta contra a desigualdade social e, principalmente, a
sua força de vontade para mudar a realidade do campo. Foi oportunizado discutir
questões sobre Pedagogia da Terra.
“Nas comunidades campesinas identificam-se dogmas, mitos, tabus e ideologias. Alguns
já foram derrubados, outros persistem como verdades absolutas. Nesse sentido,
acreditamos que o maior tabu que essa formação continuada aniquilou foi o preconceito
contra os trabalhadores sem-terra. Pois, anteriormente eles eram vistos como
baderneiros, assassinos, entre outros adjetivos pejorativos. Tivemos oportunidade para
derrubar a ideologia de que a educação da cidade é melhor que a educação em
contextos campesinos. Ora, vimos que é realmente possível termos uma educação de
qualidade no campo, e, automaticamente, esta educação do campo precisa ser peculiar,
precisa valorizar o que o campo tem de melhor, e precisa, principalmente, mostrar aos
alunos que é possível, sim, viver no campo, viver do campo e ter orgulho disso.”
O Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo consolidou trabalhos
colaborativos interinstitucionais de pesquisa, extensão e ensino no atendimento às
demandas de educação em contextos campesinos. Essa perspectiva de produção
acadêmica favoreceu a criação do Programa de Educação do Campo/UFES, que hoje
oferece cursos de extensão e pós-graduação na formação continuada de professores que
atuam na educação do campo.
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Alguns limites e desafios
“Inicialmente a dificuldade maior era de mudar a idéia de que a educação do campo
não era inferior, mas era uma proposta de ensino válida e de suma importância para a
realidade dos sujeitos que vivem no campo.”
Um limite a ser vencido é a falta de oportunidades concretas para as pessoas que vivem
no campo. Faltam políticas no sentido de apoiar aos agricultores que vivem no campo e
do campo. Políticas que aumentem a produção da agricultura familiar, garantindo sua
sustentabilidade. Há que se implementar ações no sentido de garantir infra-estrutura ao
homem do campo para impulsionar o processo produtivo e comercialização da produção.
È válido destacar que a Lei Orgânica Municipal de Laranja da Terra aprovada em 1990
garante em seu Artigo 158, que pelo menos 10% (dez por cento) dos recursos financeiros
do município deveriam ser aplicados na agricultura. No ano posterior, no entanto, o
referido artigo foi modificado, sendo que o percentual a ser aplicado no setor passou a ser
de acordo com a vontade do poder executivo, isto é, de 01 (um por cento) a 10% (dez por
cento) do total da arrecadação. Essa alteração representa perda de direito já conquistado
anteriormente. É nesse contexto que se realizam embates neste município em particular
por uma educação do campo diferenciada.
Uma das dificuldades levantadas de forma recorrente pelos cursistas é a fragilidade das
políticas públicas em relação à carreira dos profissionais do ensino. Não são feitos
concursos públicos há muitos anos. Isso significa na prática que o contrato de trabalho
dos professores se dá em caráter precário, não garantindo estabilidade profissional. Há
cada novo ano o vínculo com o município se encerra. Os docentes se iniciam o ano não
sabendo ao certo se o contrato será renovado. Na verdade as escolas acabem não
consolidando projetos políticos e pedagógicos uma vez que as equipes docentes são
praticamente renovadas anualmente. Como construir uma escola pública de qualidade
para todos se os profissionais do ensino não contam com estabilidade em suas carreiras?
Considerações Finais
Avaliações preliminares da parceria na formação continuada de professores do campo
constataram que as metas vêm sendo alcançadas com êxito. Os trabalhos estão sendo
desenvolvidos de forma a possibilitar práticas colaborativas, com trocas significativas de
saberes entre as escolas e a academia. Partindo disso, podemos destacar alguns aspectos
para continuidade das pesquisas:
a) Foram formados cerca de 500 professores do campo;
b) Foram estabelecidas e fortalecidas parcerias entre secretarias de educação e a
Universidade;
c) Foram identificadas demandas partilhadas na formação de formadores, buscando
alternativas pedagógicas, tendo em vista aspectos culturais das comunidades em
questão, bem como a agroecologia e sustentabilidade;
d) Vem sendo favorecida coletiva e gradualmente autonomia dos formadores na
construção do conhecimento e buscas de soluções possíveis a problemas
concretos do campo da educação campesina;
e) Vimos dando acompanhamento à construção, implementação e avaliação de
projetos pedagógicos junto às secretarias de educação e escolas do campo, nas
referidas secretarias, numa prática colaborativa e compartilhada.
f) Foram publicados dois cadernos de formação de professores do campo, com
socialização de produções em colaboração (Universidade e escolas);
g) Foram realizados seminários nas comunidades locais e na UFES, onde todos os
cursistas e autores dos textos publicados nos Cadernos I e II de Formação de
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Professores puderam discutir questões sobre educação do campo e temas
correlatos;
h) As Secretarias de Educação e movimentos sociais apresentaram demanda para
curso de especialização lato senso em educação do campo;
i) Estabeleceram-se parcerias para garantir formação de 350 professores do campo
através de curso de especialização lato senso específico para contextos
campesinos intercultuais, a partir de agosto de 2009 em 10 Polos da UAB no ES;
j) Consolidaram-se trabalhos interinstitucionais para ofertar para 1740 professores
do campo o Curso de Aperfeiçoamento em Práticas Pedagógicas do Campo a
partir de abril de 2010 e todos os Polos UAB no ES.
Considerando a particularidade e complexidade que envolvem o presente programa
(sobretudo com adesão crescente de secretarias municipais e movimentos sociais) e o
exíguo espaço de tempo para se desenvolver trabalho tão abrangente e multifacetado,
compreendemos que as metas vêm sendo alcançadas com êxito, objetivando o
fortalecimento do processo de profissionalização docente e construção de projetos
diferenciados de educação do campo em contextos campesinos específicos em diferentes
regiões do Estado do Espírito Santo.
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ARTIGO CIENTÍFICO 07:
EXPERIÊNCIA COM ‘OFICINA TERAPÊUTICA’ EM SAÚDE MENTAL: A
PRESENÇA DA ‘PEDAGOGIA SOCIAL’ NOS TRABALHOS DE PSICOLOGIA
E SAÚDE COLETIVA NA PREVENÇÃO COM A SAÚDE NA COMUNIDADE56.
Cinthia Araujo Antunes57
Cloves Bitencourt Neto 58
Danielly Xavier59
Maristela Dalbello de Araújo60
“A melhor recompensa para o trabalho não é o
que se ganha, mas o que se torna com ele” (Jean
Ruskin).

1. INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta a oficina terapêutica de saúde mental, como intervenção
realizada na Unidade de Saúde da Família de Santa Marta, Região de Maruípe, Rede
Municipal de Vitória, ES, enquanto Estágio de Psicologia e Saúde Coletiva, da
Universidade Federal do Espírito Santo, ocorrido entre agosto de 2008 e julho de 2009.
O estágio foi realizado por psicólogos (estudantes de Psicologia), entretanto quando se
produzem atividades de sentido em Psicologia Comunitária visando saúde coletiva quase
sempre se reporta à educação social – parece ser indissociado praticar a Psicologia
recorrendo a princípios da Pedagogia [toda ela social]. Não há como não se preocupar
com os diversos e alternativos modos de ensinar e de aprender [sempre interligados
também].
A Educação Social se preocupa com os marginalizados, como os diferentes e suas
diferenças [o si-mesmo, o outro e o mundo]. O educador social é crítico em relações a
essas situações de injustiças. Ele deseja produzir autonomia no mundo, provocando ao
educando [que os psicólogos tendem a chamar pacientes em um sentido diferenciado de
não-submissão] posicionar-se no mundo, como inserir-se e reinventar-se nos
movimentos da sociedade; posturas que clamam por resistência (Freire, 1986; 1994).
O psicólogo preocupado com as estruturas rígidas das instituições de saúde (mental),
querendo ou não, de modo explícito ou não, ele recorre ao didático do explanar ao outro
sua intencionalidade; ele reinventa modo de dialogar para produzir libertação da rigidez
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atuando contra o que nos domina no cotidiano - um fascismo que produzimos no dia-adia, denuncia Foucault.
Atuando nos espaços públicos, como são as ruas, psicólogos e educadores sociais
partilham com uma visão “freireana” a de que educador de rua se compromete com as
pessoas a estar com junto a ela na rua [em comunhão com elas], retomando sua
humanização, resgatando sua força organizacional enquanto categoria explorada,
caminhando com a população para torná-la efetiva e transformadora.
O Estágio em Psicologia e Saúde Coletiva está inserido no contexto de reestruturação
das concepções hegemônicas de saúde, que relativizam o discurso biológico e dão
importância aos aspectos simbólicos, éticos e políticos. Possui o objetivo de capacitar os
alunos para a atuação no campo da Saúde Pública; contribuir para que as práticas em
saúde sejam reinventadas, privilegiando a construção coletiva, solidária e democrática
dos modos de existência visando a emancipação psicossocial dos usuários dos serviços
de saúde.
Como resposta aos apelos de reinvenção das práticas em saúde, em consonância com a
demanda da comunidade, nós propomos a atuação coletiva por meio de uma oficina
terapêutica destinada aos usuários dos serviços de atenção a saúde mental.
As oficinas terapêuticas surgem num processo que visa restabelecer a cidadania da
pessoa com transtorno mental, passando a exercer papel primordial, tanto como
elemento terapêutico quanto como promotoras de reinserção social. As oficinas
procuram caminhar no sentido de permitir ao sujeito estabelecer laços de cuidado
consigo mesmo, de trabalho e de afetividade com os outros, determinando a finalidade
político-social associada à clínica.
A atividade artística desenvolvida nas oficinas enfatiza o processo construtivo e a
criação do novo através da produção de acontecimentos, experiências, ações, objetos;
"reinventa" o homem e o mundo. “Sob essa perspectiva, as atividades das oficinas em
saúde mental passam a ser vistas como instrumento de enriquecimento dos sujeitos, de
valorização da expressão, de descoberta e ampliação de possibilidades individuais e de
acesso aos bens culturais.” (MENDONÇA, 2005).
Diante dessa perspectiva, uma oficina de saúde mental na atenção básica de saúde se
justifica pelo imperativo feito na Declaração de Caracas, em 1990: promover serviços
substitutivos nas comunidades, integrados em redes sociais para que o usuário do serviço
possa manter-se no tratamento em seu meio social (BREDA & AUGUSTO s/d).
A seguir apresentamos uma revisão sobre os aportes teóricos escolhidos: 1 – a
contextualização histórica do uso da atividade enquanto recurso terapêutico, do século
XVII até os serviços substitutivos de saúde mental tendo como base a Antipsiquiatria; 2
– a função terapêutica da arte na atenção à Saúde Mental.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO USO TERAPÊUTICO DO
TRABALHO, DA ATIVIDADE:
Antes do século XVIII a loucura não era exilada, apenas considerada como erro ou
ilusão. No início da Idade Clássica o louco é visto como pertencendo as quimeras do
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mundo, podia viver nelas, a menos que tomasse formas perigosas, extremas. A natureza
era o local terapêutico, por dissipar o erro, fazer sumir as quimeras. O teatro também era
recomendado (FOUCAULT, 1979).
A psiquiatria clássica surge a partir do momento em que se diz competente para tratar da
loucura, objeto de conhecimento médico. A loucura passa a ser vista como doença, a
“doença mental”. O psiquiatra apropria-se do poder e do saber do louco que não sabe de
si e que não pode exercer seus direitos (FOUCAULT, 1979).
No século XVII os loucos foram asilados e ficaram assim por um século e meio em
hospitais gerais, casas de força, workhouses ou zuchthäusern (casas de correção), com
pobres, desempregos, etc. O internamento na sua origem foi uma resposta à crise
econômica, ao desemprego, à diminuição de salários, que se deu na Europa do séc.
XVII. Mesmo sendo libertos por Pinel, continuaram asilados. Segundo Foucault, o
internamento passa a ser percebido como o local natural da loucura (FOUCAULT,
1978). A atividade (ergoterapia) passa a ser um recurso terapêutico, propriedade e objeto
da Psiquiatria para que o desvio moral possa ser corrigido, as ações e atitudes dos
internos possam ser reordenadas num local privilegiado para essa finalidade, o
manicômio (GUERRA, 2004).
No contexto brasileiro a reclusão asilar se deu na década de 20 do século XX com a
criação das Colônias Agrícolas, no Rio de Janeiro (RJ), Barbacena e Oliveira (MG),
Barra do Piraí (RJ), Cuiabá (MS), São Luiz (MA), Paraíba e Barreiros (PE). Esses locais
eram destinados aos doentes crônicos que precisavam de uma instalação definitiva. A
colônia seria mantida pela mão-de-obra dos internos com os trabalhos manuais de toda
sorte. O trabalho era percebido como meio e fim do tratamento, visando a reabilitação
moral (GUERRA, 2004).
O contexto da internação é o da normalização do agir, sentir, querer, tomar decisões e
ser livre. Não se estabelece no eixo verdade – erro da consciência, mas de outro eixo, o
da paixão – vontade – liberdade O médico pode intervir, decidir, pois ele conhece as
doenças e os doentes (FOUCAULT, 1979).
O hospital psiquiátrico no século XIX é lugar de diagnóstico e classificação. O médico é
o que detém o saber sobre a loucura e o que pode produzi-la e submetê-la, pelo poder
que sua vontade exerce sobre o paciente. Todas as técnicas usadas então têm por
finalidade fazer do médico o “mestre da loucura”, que a faz manifestar quando está
escondida, e que a domina quando manifestada (FOUCAULT, 1979).
O contexto da internação é o da normalização do agir, sentir, querer, tomar decisões e
ser livre. Não se estabelece no eixo verdade – erro da consciência, mas de outro eixo, o
da paixão – vontade – liberdade O médico pode intervir, decidir, pois ele conhece as
doenças e os doentes (FOUCAULT, 1979).
O hospital psiquiátrico no século XIX é lugar de diagnóstico e classificação. O médico é
o que detém o saber sobre a loucura e o que pode produzi-la e submetê-la, pelo poder
que sua vontade exerce sobre o paciente. Todas as técnicas usadas então têm por
finalidade fazer do médico o “mestre da loucura”, que a faz manifestar quando está
escondida, e que a domina quando manifestada (FOUCAULT, 1979).
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No século XX vão surgindo críticas teóricas e sóciopolíticas ao modelo manicomial,
especialmente após a 2ª guerra mundial, considerando-o excludente, segregacionista e
ineficaz, de desrespeito dos direitos básicos dos internos (GUERRA, 2004). Entre os
críticos podemos citar Bernhein, e depois Laing, Cooper, Basaglia (antipsiquiatria
inglesa e italiana) (FOUCAULT, 1979).
Uma importante crítica no Brasil foi a de Nise da Silveira, no hospital Pedro II, no Rio
de Janeiro, na década de 40, que avançou de forma decisiva no uso das atividades
terapêuticas, respeitando a produção subjetiva do doente mental e suas manifestações, e
assim, rompeu com as práticas reabilitadoras do modelo anterior. Nise denunciou a
exploração da mão-de-obra gratuita dos internos, propondo que o interno fizesse
atividades por ele escolhidas. Uma pluralidade de opções é sugerida, e o curioso, não
apenas laborativas, mas de recreação (jogos, festas, passeios, etc) e expressão (pintura,
modelagem, escultura, dança, etc). A participação nas oficinas não era obrigatória e nem
era esperada uma meta de produtividade. O trabalho de Nise da Silveira foi
marginalizado até a década de 1980, devido a visão psicanalítica dominante e o enfoque
medicamentoso que ganhou espaço na década de 1950 (GUERRA, 2004).
Modificações foram sendo feitas no uso da atividade e da oficina, que são mais uma vez
redescobertas, mas com a introdução de um diferencial, o uso político, de uma clínica
ampliada, antimanicomial, psicossocial, que quer resgatar do usuário viver
publicamente, inserir-se, participar socialmente de sua comunidade. A noção de
reabilitação psicossocial para Basaglia passa a ser referencial. Para Basaglia (1985 apud
GUERRA, 2004), o tratamento pressupõe a ação política de transformação, de
integração do indivíduo. Ao escolher, exercer sua autonomia, o indivíduo usufrui de sua
cidadania, das condições básicas da vida em sociedade. A antipsiquiatria propõe uma
destruição sistemática interna, dando ao paciente o poder de produzir sua loucura e a
verdade de sua loucura (FOUCAULT, 1979). Para Basaglia, o poder do médico é
aumentado com a diminuição do poder do paciente. Uma vez internado, o paciente perde
a cidadania, é abandonado à arbitrariedade de médicos e enfermeiros, sem instância de
apelo (FOUCAULT, 1979). A antipsiquiatria quer desfazer essas premissas dando ao
louco o direito de realizar sua loucura, libertando-os do diagnóstico e da sintomatologia
que tem valor de decreto e decisão (FOUCAULT, 1979).
Outra mudança é a entrada de artesãos e moradores de bairros circunvizinhos na
coordenação das oficinas, permitindo percepção diferente do que é produzido pela
loucura, inscrevendo-a num novo registro simbólico e cultural, pondo em questão os
saberes instituídos sobre a loucura, fazendo do cotidiano uma ferramenta de trabalho. A
atividade a ser trabalhada na oficina passa a ser uma estratégia do serviço, do momento
no qual passam os usuários, ao invés de estar vinculada ao diagnóstico clínico do
paciente (GUERRA, 2004).
Nesse contexto de mudança, o uso da atividade passa por fortes transformações: 1 –
ganha um aspecto criativo, inventivo, inclusivo; 2 – o trabalho passa a ser pensado em
virtude de seu efeito na realidade concreta; 3 – a atividade passa a ser percebida como
terapêutica, uma vez que amplia as possibilidades de trocas sociais. Na Itália, surgem
possibilidades efetivas de inserção e circulação social, através de cooperativas sociais e
trabalho protegido em restaurantes, lojas, hotéis, rádios, etc (GUERRA, 2004).
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Outro questionamento importantíssimo do saber psiquiátrico e das práticas por ele
prescritas no Brasil foi o dos trabalhadores da saúde mental, na década de 80, que
levantaram a bandeira da reformulação da assistência oferecida aos usuários da saúde
mental (GUERRA, 2004). Mas apenas em 2001 é aprovada a lei 10.216, que ficou
conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, inaugurando uma nova forma de atenção à
saúde mental, regulando as internações psiquiátricas e promovendo mudanças no
modelo assistencial aos pacientes portadores de sofrimento mental. Buscou-se criar
novos recursos assistenciais extra-hospitalares, substitutivos e descentralizados no
intuito de humanizar o tratamento, de modo que a internação passasse a ser o último
recurso, e ainda assim, cercado dos devidos cuidados e do absoluto respeito à cidadania
do paciente, privilegiando o convívio do paciente com a família e com a comunidade
(SOUZA & ALMEIDA, 2005).
3. A FUNÇÃO TERAPÊUTICA DA ARTE
Desde a antiguidade as expressões artísticas são o documentário psíquico da coletividade
e ao mesmo tempo as representações da singularidade dos indivíduos. De acordo com
registros do século 5 A.C., a arte já era usada na Grécia como um recurso terapêutico
para promoção, manutenção e recuperação da saúde. Desde aquela época a arte era
considerada como reveladora, transformadora e colaboradora na construção de seres
mais criativos e saudáveis (PHILIPINI, 1995).
Segundo a Associação Americana de Arteterapia (apud GEHRINGER, 2005) a
arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na atividade artística
é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas, tanto das que
experienciam doenças, traumas ou dificuldades de vida, como das que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e
trabalhos artísticos resultantes, as pessoas podem ampliar o conhecimento de si, dos
outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, estresse e experiências
traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer
vitalizador do fazer artístico.
Por meio da construção de “artes”, o indivíduo passa a fazer a materialização de
realidades subjetivas não-conscientizadas, o que lhe permite um confronto consigo
mesmo, ou seja, a expressão do imaginário. As características do sujeito e a sua relação
com o mundo são objetivadas por meio desta técnica, o que consiste no ponto de partida
para a intervenção da terapia. Este processo colabora para a compreensão e resolução de
estados afetivos conflituados, favorecendo a estruturação a expansão da personalidade
através da criação (PHILIPINI, 1995, URRUTIGARAY, 2003).
A função do terapeuta, neste contexto, será a de um facilitador do processo, trazendo ao
espaço terapêutico múltiplos materiais, para adequar-se à produção de cada indivíduo
(PHILIPINI, 1995).
A diversidade dos materiais expressivos, abrange inúmeras possibilidades, pois procura
atender à singularidade de quem cria, funcionando como instrumentos para estimular a
criatividade, e posteriormente desbloquear e trazer a consciência informações
desconhecidas ou reprimidas da psique humana, que quando é trazido à consciência
através do processo terapêutico contribui para a expansão de toda a estrutura psíquica
(PHILIPINI, 1995).
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Dessa forma, através dos materiais para desenhar, das tintas, dos materiais para
colagens, das variadas formas de modelagem e inúmeras outras possibilidades criativas,
surgirão os símbolos necessários, para que cada indivíduo, entre em contato com
aspectos a serem compreendidos e transformados.
As estratégias arteterapêuticas devem conduzir à melhor compreensão dos
significados emocionais contidos no símbolo e este processo conduz a
sentimentos de plenitude e inteireza. Os símbolos trazem para os
indivíduos a possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar,
rememorar, reparar e transcender. O símbolo como linguagem metafórica
do inconsciente contem em si próprio o significado de todos os enigmas
psíquicos, cabendo ao terapeuta trazer ao “setting” os instrumentos
necessários para viabilizar este processo. (PHILIPPINI, 1995).

Portanto, através dos “materiais expressivos diversos, treinamento adequado e
disponibilidade interna, temos a bagagem pronta para a fascinante jornada de caminhar
ao lado dos que buscam a si mesmos. E a cada imagem, e a cada símbolo vamos
encontrando o outro, e a nós mesmos” (PHILIPINI, 1995).
3.1 A arteterapia na atenção à Saúde Mental
Sabemos pelas conquistas da psicologia que a origem dos transtornos psíquicos
encontra-se na impossibilidade da consciência integrar conteúdos do inconsciente,
gerando, muitas vezes, desvitalização e experiências estressantes e traumáticas no
paciente, na família e na comunidade. Geralmente as pessoas portadoras de transtornos
mentais possuem certa instabilidade emocional nas suas relações mais próximas e
sofrem, no decorrer da vida, várias perdas relacionadas ao padrão de normalidade, à
capacidade produtiva, aos padrões sociais, às regras e normas sociais. (VALLADARES,
2008; URRUTIGARAY, 2003).
Diante disso, a arteterapia aparece como um instrumento que estimula o paciente a lidar
com materiais lúdicos com a finalidade de estimular a criatividade executando a prática
de uma idéia (fantasia, sentimento, conflito etc.), bem como exercitar a inteligência ao
dar uma nova configuração a um modo particular de ser. A Arteterapia é um processo
terapêutico predominantemente não-verbal que acolhe o ser humano com toda sua
complexidade e dinamicidade (VALLADARES, 2008; URRUTIGARAY, 2003).
Para Philippini (2004) o trabalho arteterapeutico propicia a transformação da condição
passiva de mero receptor de uma enorme quantidade de imagens, para a posição de
emissor ativo e expressivo do próprio mundo subjetivo pala produção simbólica. Isso
certamente se inscreve no paradigma de atenção em saúde mental, uma vez que a
presença da arte facilita a expressão criativa do sujeito possibilitando sua comunicação
com o mundo e sua reestruturação interna (WANDERLEY, 2002).
Assim, o instante da atividade artística, como um estado alterado de consciência, ajuda a
pessoa a focalizar seu mundo interno, adentrando um canal mais intuitivo e mágico,
onde nos surpreendemos com nossas próprias imagens e com os significados que nelas
encontramos. Por relaxar as defesas do sujeito e permiti-lo contactar, sentir, elaborar de
uma outra forma que não lhe seja ameaçadora, a arte possibilita a quem dela se utiliza
exprimir sentimentos nunca antes vivenciados. Seja qual for a experiência artística, o
caminho pelo qual somos conduzidos é o da descoberta interior (CIORNAI, 2004, p.80).
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Portanto, estratégicas arteterapêuticas são vitais em instituições que acolhem pessoas em
intenso estado de sofrimento psíquico. Segundo Laing (apud PHILIPPINI, 2004): É
preciso dar um lugar para aqueles que viajaram para mais longe, poderem estar e depois
retornar [...]” E esse espaço-tempo de criação proporcionado pelo setting arterapêutico
poderá promover transformações psíquicas rumo ao resgate e fragmentos do próprio ser.
Há então de se lembrar Jung (apud PHILIPPINI, 2004, p. 90): A vida se dá no equilíbrio
entre a alegria e a dor e cabe ao terapeuta ajudar o paciente a encontrar este equilíbrio
[...]”
4. OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO
1 - Proporcionar uma maior inserção dos usuários com transtorno mental na Unidade de
Saúde Santa Marta
2 – Promover inserção social através do trabalho, da produção e geração de renda,
auxiliando na construção de autonomia e protagonismo do sujeito.
3 – Proporcionar uma forma de convivência, de formação de relacionamentos, de
pertencimento ao grupo.
5. METODOLOGIA
O trabalho realizado ocorreu na Unidade Básica de Saúde da Família de Santa Marta,
pertencente ao território de Maruípe no município de Vitória.
As atividades referentes à oficina terapêutica foram iniciadas no mês de Outubro de
2008, quando foi proposto pela Psicóloga da unidade de Saúde que realizássemos uma
atualização das listas dos usuários atendidos pelo serviço de psicologia e serviço social
(Saúde Mental) e dos que faziam uso de medicação psicotrópica.
Assim, elaborou-se uma nova listagem com todos os usuários da rede de atenção em
saúde mental, muitos dos quais já tinham sido internados alguma vez, separando-os dos
que fazem tratamento neurológico, que têm idade avançada e outros.
A partir dessa lista foi feita a seleção dos usuários para a oficina terapêutica através da
indicação da psicóloga e da assistente social. Posteriormente, os selecionados foram
convidados a participar da oficina terapêutica de saúde mental através de contatos
telefônicos e de convites entregues pelas Agentes Comunitárias de Saúde.
Assim, as oficinas tiveram início em 17 de Dezembro de 2008 e foram concluídas em 24
de Junho de 2009. O trabalho foi desenvolvido através de encontros semanais, às
quartas-feiras de 14 às 16 h, totalizando 24 encontros e contou com a participação de 10
usuários do serviço de saúde mental da Unidade de Saúde da Família de Santa Marta.
A oficina terapêutica teve a anuência da profissional de psicologia da Unidade de Saúde
de Santa Marta, que avalia esta atividade como uma forma de ampliar os atendimentos
aos usuários do serviço de saúde mental. A psicóloga também participou ativamente dos
encontros.
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O cronograma das atividades foi formado junto com os integrantes do grupo.
Inicialmente foi aberto um espaço para que os usuários mostrassem suas habilidades
artesanais e apresentassem ao grupo suas produções. A partir dessa exposição o grupo
decidiu quais trabalhos gostariam de desenvolver e quem iria facilitá-los. O cronograma
foi criado de forma flexível, sendo alterado quando necessário e quando o interesse do
grupo se modificava.
Nas oficinas foram utilizadas dinâmicas de grupo, oficinas de atividades manuais e
artísticas e outros trabalhos sugeridos pelos participantes.
5.1 Oficinas realizadas
• Oficina de Pet
A primeira oficina escolhida pelo grupo foi a confecção de um vaso de Antúrio
produzida com garrafas Pet. Esta oficina foi facilitada por uma integrante do grupo e
ocorreu entre os dias 28 de Janeiro e 05 de março.
 Oficina de Caixas
A oficina de caixas foi facilitada por uma Auxiliar de Enfermagem da Unidade de Saúde
e ocorreu entre 12 de março e 25 de março. As caixas foram montadas a partir de
dobraduras e posteriormente customizadas pelos usuários
 Oficina de Colagem: Jogo Americano
Esta oficina foi facilitada por uma outra integrante do grupo. Utilizou-se cartolinas,
EVA, papel contact e gravuras de revistas. Ocorreu entre os dias 1 e 29 de abril.
 Oficina de Mosaicos:
Foi facilitada por uma Artista Plástica convidada e ocorreu entre os dias 6 e 27 de maio.
O material utilizado foi o EVA.
 Pintura sobre Tela
Esta oficina foi facilitada pela Artista Plástica convidada e ocorreu entre os dias 3 e 17
de junho. Cada participante escolheu uma figura e transportou a imagem para a tela.
Depois realizaram a pintura da tela, utilizando algumas técnicas ensinadas pela
facilitadora.
 Pintura em Cerâmica
Como continuação da oficina de pintura sob tela, esta atividade contou com a orientação
da mesma artista plástica e ocorreu concomitantemente à finalização das pinturas nas
telas nos dias 10 e 17 de junho.
5.2 Outros instrumentos
Além das oficinas foram utilizados alguns textos que traziam mensagens de auto-ajuda,
espiritualidade, perseverança, enfrentamento de conflitos e etc. Tais recursos eram
levados às oficinas pelos próprios usuários ou pelos estagiários de psicologia. O texto
era lido e discutido junto do grupo, destacando os pontos relevantes para cada
participante que quisesse comentar.
Durante as atividades a psicóloga e os estagiários faziam intervenções, buscando trazer
reflexões referentes aos assuntos que os usuários traziam para o grupo, levando-os a
refletir sobre suas experiências, atitudes, estratégias de enfrentamento de conflitos e etc.
Também buscava-se incentivar o grupo a discutir sobre o assunto em questão com o
objetivo de juntos encontrarem estratégias para soluções de problemas, como forma de
fazer uma rede de ajuda mútua entre os usuários, que muitas vezes identificavam-se com

111
as realidades vivenciadas entre eles. É importante destacar que além da função
terapêutica da arte, os instrumentos artísticos eram também utilizados como disparadores
de possíveis discussões que poderiam emergir no grupo.
O grupo também foi um espaço onde as pessoas que tinham algum saber-fazer puderam
contribuir para a realização das oficinas. Além disto, as atividades desenvolvidas foram
discutidas e supervisionadas semanalmente pela professora supervisora e os demais
estagiários.
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dessa experiência com Oficina terapêutica em saúde mental podemos observar
que este projeto trouxe à Unidade de Saúde de Santa Marta uma nova alternativa de
trabalho a ser desenvolvido com os pacientes da atenção básica. As oficinas permitiram
que os usuários, de forma lúdica, se expressassem e criassem suas obras de arte,
estabelecendo um outro canal de comunicação e reflexão das realidades vivenciadas.
A partir da análise dos trabalhos, constatou-se que, ao se expressarem pela arte, os
autores-usuários projetaram elementos vitais, e assim evidenciaram a si mesmos. Podese perceber que durante as atividades emergiram conteúdos e conflitos internos e
inconscientes dos participantes, sendo necessárias intervenções terapêuticas para que
esses conteúdos fossem elaborados pelos mesmos e pelo grupo.
Observamos que inicialmente alguns participantes apresentaram certa resistência ao
trabalho relatando não possuir habilidade para a arte, preferindo muitas vezes,
permanecerem apenas como observadores. Porém, com o tempo, tornaram-se mais
participativos, integrados, flexíveis e criativos. A verbalização passou a ser mais
espontânea demonstrando autonomia para desenvolver idéias, maior ação e cooperação
com os colegas. Assim, a participação nas oficinas e nas produções das obras ocorreu de
forma gradativa para alguns usuários e aos poucos, a rigidez e inibição para desenvolver
os temas foram se diluindo, o que favoreceu a liberdade de expressão, uma vez que
passaram a relacionar as produções aos fatos de sua vida cotidiana.
Através de uma seriação de perceber-se a partir da constatação na
evolução de suas imagens, e efetuar comparações entre elas, é possível
alcançar, por meio desta dinâmica, a possibilidade de “pasmar-se”, ou
seja, dar-se conta do que está em mim, é meu, mas eu
“desconheço” (SARAIVA, 2008).

É importante destacar que a possibilidade de poder estar no lugar de facilitador das
oficinas gerou em muitos usuários o reconhecimento do potencial individual, aquisição
da autoconfiança e da auto-estima. Em um caso específico podemos notar que no
decorrer das atividades e após facilitar uma oficina para o grupo, uma usuária iniciou
trabalhos voluntários em uma escola, dando oficinas e aulas de arte para os alunos do
Projeto Escola Aberta. Em outro caso uma outra usuária começou a planejar uma
exposição de seus trabalhos artesanais como forma de geração de renda extra para a
família.
Assim, ao ser possível integrar, pela atuação consciente, o resultado da criação com a
temática emocional oculta na representação apresentada, o sujeito adquire a condição de
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transcender suas vivências imediatas experimentando novos sentimentos, e
disponibilizando-se para novas oportunidades. O poder da autoridade de inovar, de fazer
diferente, aumenta a auto-estima, fortalece a personalidade, dota de energia a
consciência para enfrentar futuras escolhas e definições diante da própria vida
(URRUTIGARAY, 2003).
Além disso, foi possível notar o surgimento de amizades e de uma rede de apoio entre os
componentes do grupo, o que é de grande valor, visto que amizades são importantes
fontes de apoio emocional entre as pessoas que constituem a díade ou o grupo de
amigos. O apoio fornecido compensa sua falta em outras modalidades de relações
interpessoais (HOWES,1996 apud SOUZA & GARCIA, 2008).
Para Sarason, Sarason & Pierce (1990 apud SOUZA & GARCIA, 2008), apoio social
inclui na sua definição a presença de pessoas de confiança que manifestam preocupação,
valorização e afeição, o que foi notado nas relações que surgiram a partir do grupo, uma
vez que os usuários começaram a ajudar-se na busca de cursos profissionalizantes,
trabalhos de geração de renda, além de fazerem visitas aos colegas que haviam faltado
ao grupo devido à piora do quadro de doença ou quando estavam desmotivados.
De acordo com Thoits (1986 apud SOUZA & GARCIA, 2008), necessidades básicas do
indivíduo, como afiliação, afeto, pertença, identidade, segurança e aprovação são
satisfeitas na interação com amigos. O apoio social é a ajuda fornecida pela comunidade,
redes sociais e amigos, seja ela instrumental, expressiva, real ou percebida (LIN, DEAN
& ENSEL, 1986 apud SOUZA & GARCIA, 2008).
Segundo House (1981 apud SOUZA & GARCIA, 2008) o apoio social é um fenômeno
interpessoal que abrange preocupação emocional (gostar, amar, simpatizar), ajuda
instrumental (bens ou serviços) e informação (sobre o ambiente). O apoio emocional é o
suporte, o apreço, a demonstração de amor, afeto, de pertença a um grupo, que gera no
indivíduo uma gostosa sensação de bem-estar. O apoio instrumental é a ajuda material
ou uma ação por parte de um amigo que facilite a resolução de um problema, a
realização de uma tarefa. O apoio informacional é a ajuda que é dada a alguém a partir
de informação e conselhos.
Assim, estudos constataram que os benefícios físicos e psicológicos que um amigo
recebe ao ser apoiado socialmente faz com que ele ajuste-se melhor a acontecimentos
estressores (NUNES, 2005 apud SOUZA & GARCIA, 2008).
Pelo exposto, observa-se que os participantes muito se beneficiaram com as oficinas
terapêuticas, visto que era necessário que desenvolvessem seu potencial criativo, sua
auto-expressão, imaginação, espontaneidade e autonomia. Necessitavam, também,
canalizar tensões, aliviar angústias e medos, exteriorizar seus sentimentos, emoções e
ansiedades e principalmente comunicar o que pensavam e sentiam.
Os pacientes projetaram seus conteúdos internos durante o processo de produção da arte,
por isso a atividade artística dá aos usuários a oportunidade de se expressar de forma
mais espontânea, o que gera um novo sentido à sua própria vida (URRUTIGARAY,
2003).
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Ao reciclar e vivenciar a sua transformação, a pessoa vai além daquela experiência
externa objetiva, pois visualiza as atividades na sua totalidade e essa experiência
favorece as transformações internas simultaneamente. Assim, conclui-se que, ao criarem
e transformarem materiais expressivos, os usuários da rede de atenção em saúde mental
vivenciam sensações, idéias, sonhos, desejos e fantasias. E ainda ao se relacionarem de
uma outra forma com o material, a atividade pode despertar neles a identificação de
sentimentos, atitudes e dificuldades até então não expressas nem modificadas
(VALADARES, 2008).
Nota-se que, com esta forma de trabalho grupal, são alcançados tanto objetivos pessoais
como sociais. Diante da conquista pessoal, a partir do reconhecimento do potencial
individual, ocorre a aquisição da autoconfiança e da auto-estima, dá-se um aumento do
senso de responsabilidade e de discernimento pessoal, o Ego - resultado de uma rede
complexa de associações formada, primeiramente, por uma percepção geral do nosso
corpo e existência e pelos registros da memória - é fortalecido e a subjetividade
direcionada para a construção da autonomia, autoconsciência e auto-regulação,
características estas que são reafirmadas a cada vitória individual. Com relação aos
objetivos sociais, o caráter pedagógico da arteterapia permite que ocorra a percepção da
dimensão do outro e de suas diferenças, o que gera uma maior tolerância por parte do
indivíduo e um sentimento de estar incluído, além de proporcionar a noção de
interdependência e de necessidade de organização e interação (URRUTIGARAY, 2003,
p.87).
A experiência do trabalho das oficinas torna-se positiva quando uma de suas funções é
também o de intervir no campo da cidadania. Assim, atuando no âmbito social, contribui
como possibilidade de transformação da realidade atual no que diz respeito aos
tratamentos recebidos pelos usuários da rede de atenção a saúde mental.
7. CONCLUSÃO
Sabe-se que a experiência da doença psíquica projeta-se na vida cotidiana do paciente,
desvitalizando-a. Por este motivo, cabe aos serviços de saúde e seus profissionais, em
especial aos psicólogos, a responsabilidade pela inserção de usuários no novo modelo de
atenção à saúde mental. (VALLADARES, 2008).
Nesse contexto, as Oficinas Terapêuticas configuram-se como espaços que desenvolvem
atividades de produção artística e cultural. Elas são uma estratégia válida que tem
facilitado, sob diversos aspectos, o resgate da cidadania dos indivíduos portadores de
transtorno mental.
As artes, no âmbito da saúde mental, proporcionam mudanças de atitudes e de
comportamentos dos usuários, promovendo melhoria na qualidade de vida desses
indivíduos. Além disso, as oficinas, articulando com o conceito de rede social, têm
contribuído para a reabilitação psicossocial por meio da interação social com a
comunidade, possibilitando o resgate da cidadania, ultrapassando a exclusão, a rejeição,
o isolamento e o preconceito. A troca de experiências entre os usuários lhes permite
compartilhar dificuldades e anseios relacionados ao próprio transtorno mental,
auxiliando-os no enfrentamento da doença.
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Ainda é de extrema importância destacar que a aproximação dos alunos da graduação a
essas atividades também tem como objetivo, ampliar as possibilidades de atuação dos
futuros profissionais da psicologia na realidade do processo de reestruturação da
assistência aos portadores de transtorno mental, contribuindo para a descoberta e
ampliação destes espaços para os usuários da atenção em saúde mental na comunidade e
na rede assistencial.
Por fim, os resultados dessa prática foram de extrema importância na construção de um
trabalho sólido voltado à saúde mental, no atendimento às pessoas com transtorno
mental, visando à valorização da subjetividade, singularidade, afetividade e respeito
ético e solidário ao ser humano que precisa e quer ser ajudado.
Nos processos de arteterapia vamos compartilhar a experimentação, as construções,
destruições, reconstruções e transformações que o material expressivo propicia. Trata-se
de um caminho feito de cores, de formas, de significados, por onde passam lembranças,
desejos, medos, rancores, afetos e esperanças. Este caminho as vezes é longo e divertido,
as vezes triste e sombrio, as vezes cheio de obstáculos, obrigando a recuos e
paradas...Por ele caminham viajantes tristes, solitários, ou por vezes bandos alegres e
ruidosos, e todos ao passarem deixam rastros e restos, pistas e partes, com seus pés
marcam o trajeto e alargam a passagem. Há quem desista logo, quem caminhe um pouco
mais, e quem, arduamente chega até o final, para só então descobrir que este fim bem
pode ser só o começo. (PHILIPINI, 1995)
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ARTIGO CIENTÍFICO 08:
A EDUCAÇÃO PARA A MORTE NO ÂMBITO DA PEDAGOGIA SOCIAL:
APORTES DA LITERATURA DE VIAGENS E DO CONCEITO DE
EMERGÊNCIA ESPIRITUAL.
Paulo Roberto Azevedo Varejão 61
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo discutir a possibilidade de uma
Educação para a Morte do ponto de vista da Pedagogia Social. Dessa perspectiva,
práticas informais e não-formais de aprendizado comporiam um mosaico, que,
integrando diversas modalidades de vivências de risco (em viagens, hospitais, transes
místicos e desafios esportivos), teria o condão pedagógico de familiarizar cada um dos
sujeitos daquelas experiências potencialmente letais com processos que facilitem a
integração da morte em suas respectivas vidas.
PALAVRAS-CHAVE: Morte, Educação, Risco, Viagem, Êxtase.
Introdução
A Educação, em sua melhor definição, é extática.
George Leonard
Até o presente momento, A Educação para a Morte, enquanto campo do
conhecimento ainda em construção, tem sido objeto de discussões originadas,
dominantemente, na área da Saúde. Desde os trabalhos pioneiros de Elizabeth KüblerRoss, nos Estados Unidos da segunda metade do século passado, até os dias de hoje,
especular sobre o aprendizado da finitude tem sido ocupação quase exclusiva de
médicos, enfermeiros, psicólogos e afins. Isso não é de se estranhar, pois são exatamente
esses profissionais que se defrontam, na rotina de seu dia a dia, com as questões relativas
à vida e à morte de seus pacientes.
No Brasil, as coisas não se passam de outra maneira. Aqui, Wilma Torres
inauguraria o campo da Tanatologia, por volta de 1980, no Rio de Janeiro. Encontrou
seguidores, dentre outros, da competência da psicóloga Maria Julia Kovacs e do médico
Franklin Santos, ambos docentes da Universidade de São Paulo. O professor Franklin
organizou, no primeiro semestre de 2007, o primeiro curso de Educação para a Morte em
nosso país, curso que, no presente ano, já se encontra em sua quarta edição.
Como se vê, em qualquer lugar em que se fale em educar para morrer,
predominam os profissionais da Saúde. Já observamos que isso é natural. No entanto,
temos a convicção de que o debate pode e deve se estender ao campo da Pedagogia
Social. Isso, aliás, já está sendo feito, felizmente. Tal abertura é uma garantia a mais de
que o campo da Educação para a Morte não se reduzirá a uma educação para os
chamados “Cuidados Paliativos” de pacientes terminais.
Este trabalho se constitui em uma modesta tentativa de alargar a contribuição
pedagógica no domínio da Tanatologia. Para tanto, empreendemos a revisão de alguns
textos históricos e literários, vinculados a relatos de viagens, nas quais os seus
protagonistas, quando não morreram na aventura, puderam experienciar situações de
quase morte ou, ao menos, intuições de morte próxima: a deles mesmos, a de algo ou de
alguém. Apoiando-nos no pensamento filosófico de Michel Serres, pudemos
61
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compreender que tais experiências de risco ou quase morte, vivenciadas em viagens de
aventura, se constituem numa oportunidade ímpar para alcançarmos o aprendizado mais
fundamental: aquele que nos ensina a morrer.
As reflexões de Serres tornam-se ainda mais esclarecedoras quando
compreendidas à luz do conceito de Emergência Espiritual. Oriundo do pensamento
médico, tal conceito foi formulado pelo psiquiatra tcheco, radicado nos Estados Unidos,
chamado Stanislav Grof. De acordo com ele, determinados fenômenos que se encontram
nas fronteiras da psicose, e para os quais não existe nenhuma base orgânica, podem
melhor ser entendidos como uma possibilidade para o autoconhecimento e crescimento
interior do paciente, desde que este disponha de um acompanhamento e orientação
seguros que levem a bom termo o seu processo. Este, a bem dizer, costuma, às vezes,
guardar muitas aproximações com o modelo de aprendizado iniciático, mediado por uma
espécie de êxtase xamânico.
De todo o exposto, resulta que, estabelecendo as interfaces entre, de um lado, o
discurso filosófico pedagógico de Serres e, do outro, o aporte médico psiquiátrico de
Grof, uma original contribuição para o diálogo entre as áreas da Saúde e da Educação
pode vir a ser conquistada.
Viajando, Morrendo e Aprendendo: Vieses de uma Prática Autoeducativa
Informal.
Tornou-se praticamente um lugar comum dizer que “a viagem educa” ou que
“aprendemos muito quando viajamos”. De alguma maneira, intuímos a existência de
uma dimensão pedagógica no ato de viajar. Determinados registros literários reforçam
essa percepção. É o caso, por exemplo, do médico e educador Afrânio Peixoto quando,
no seu Breviários da Bahia, traça um sucinto perfil biográfico do industrial Luis
Tarquínio. Esse empresário, nascido em berço modesto de deficiente educação formal,
mal tendo frequentado qualquer escola, construiria, entretanto, singular trajetória de
vida. Autodidata potencial, o seu tino inato para as atividades econômicas floresceu
iluminado pelo exemplo de um patrão inglês que tivera na juventude. Mas, para além do
seu talento para ganhar dinheiro, Luis Tarquínio deveu o melhor de seu refinamento de
espírito àquilo que seu biógrafo chamou de autoeducação das viagens (PEIXOTO,
1980).
Isso que chamamos da realização de uma “autoeducação”, por seu turno, não se
configura em absoluto como um efeito secundário da atividade do viajante; um benefício
que, necessariamente, independa de uma intenção consciente dele em se ilustrar.
Sustentamos aqui que um aprendizado profundo se constitui em dimensão essencial de
toda Viagem digna desse nome. E que, muitas vezes, a busca pelo conhecimento é
claramente explicitada por notórios aventureiros. Quando, em 1797, o naturalista alemão
Humboldt desembarcou no porto venezuelano de Cumaná e apresentou sua
documentação ao governador espanhol, Don Vicente Emparán, este, segundo a
imaginosa descrição que von Hagen nos deixou da cena, foi minuciosamente
comparando as informações do passaporte com as características físicas do jovem que
estava à sua frente. Confirmou que se tratava de “Friedrich Heinrich Alexander, Barão
von Humboldt, natural de Berlim, cabelos castanho-claros, olhos cinzentos, nariz
grande, boca rasgada, queixo bem feito, testa aberta com marcas de bexigas”;
observação, de resto, interessante para os historiadores da Saúde. Estava tudo em ordem,
se bem que, mercê de suas relações familiares, a situação de Humboldt fosse
excepcional, em sua rara condição de estrangeiro, que, munido da devida autorização
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real, obtivesse permissão de ingresso nas colônias do Novo Mundo, que a corte de Madri
ciumentamente reservava para si e para os seus súditos.
O que, porém, nocauteou as susceptibilidades colonialistas do cavalheiro
espanhol, já suficientemente espantado com a inusitada aparição de um fidalgo alemão
na América castelhana, foram aquelas poucas linhas finais do documento que, à guisa de
visto de entrada, anexava a justificativa de Humboldt para a sua pretendida jornada. Ele
estaria “viajando para aquisição de conhecimentos”. Emparán não podia acreditar no que
lia, incapaz de atinar com o fato de que alguém pudesse demandar a América sem outra
intenção que não o enriquecimento material. Seu assombro não tinha limites. Um tanto
quanto catatônico, conta-nos von Hagen (1966): “Sua Excelência franziu os beiços,
ergueu os olhos do passaporte, anediou o bigode preto, arriscou um olhar a Humboldt e
repetiu baixinho em espanhol: ‘Viajando para a aquisição de conhecimentos...’” (p.
101-102).
A essa altura, já é o caso de se perguntar qual é a natureza da educação,
conhecimento ou aprendizado que uma viagem pode nos proporcionar. Sem dúvida,
enquanto viajamos, temos a possibilidade de nos instruirmos em um sem-número de
misteres mais ou menos prosaicos, alguns deles de indiscutível utilidade. Gilberto Freyre
(1977) sempre enfatizou que, da extrema maleabilidade demonstrada pelo colonizador
português no trato com outras culturas, dependeu o sucesso de sua implantação em terras
brasileiras. Traduzindo isso nos termos deste estudo, deduz-se que o sociólogo
pernambucano entendia ser o português – povo navegador – dotado de uma
predisposição quase atávica para o aprendizado em viagem. Mal desembarcado em
nossas praias, o lusitano soube se abrir com inteligência aos ensinos dos índios,
principalmente aos ensinos da cunhã, mulher indígena, primeira mestra informal da
civilização que surgia. Foi ela quem ensinou aos cristãos ibéricos a substituir o seu vinho
do Porto pelo vinho de caju e a adotar o beiju de mandioca no lugar do pão de trigo, que
não cresce nos trópicos. Elementos de asseio pessoal também a eles foram transmitidos
pelos silvícolas, entre os quais o hábito do banho diário e a técnica de extração dos
bichos de pé, verdadeira calamidade na época, a ponto de configurar o que
consideraríamos hoje em dia um caso de Saúde Pública. E, dando um passo para o além
do jamais ousado pelos cristãos nórdicos em suas áreas coloniais, aprendeu também a
dormir em redes. Dormir em redes com as índicas. Com elas, e depois com as negras, o
português geraria a raça mestiça que fornece ao Brasil a sua fisionomia mais
característica.
O aprendizado em viagem, porém, é muito menos um assunto relacionado à
vocação e à tendência de um povo específico do que uma questão concernente ao estofo
pessoal e à singularidade de cada viajante em particular, independente de sua
nacionalidade. O cientista inglês Alfred Russel Wallace, que percorreu os rios
Amazonas e Negro na segunda metade do século XIX, revelava, a propósito, uma
sensibilidade e aptidão para a vida na selva amazônica quase comparável às de um
nativo da região. Em pouco tempo de permanência no norte do Brasil, Wallace aprendeu
com os seus habitantes artifícios úteis ao exercício de sua prática profissional. Foi o caso
de sua descoberta das propriedades do óleo de andiroba, o qual conservava a salvo das
formigas as suas coleções zoológicas. O relato a seguir é um testemunho fiel da
capacidade demonstrada por aquele correspondente de Darwin em aprender com a
cultura na qual se encontrava imerso:
As formigas são figadais inimigas de qualquer tipo de animal morto,
especialmente insetos e passarinhos. A fim de secar os insetos que
coletávamos, éramos obrigados a pendurar no teto da varanda as caixas que
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continham os espécimes. Pois mesmo estas foram invadidas por algumas
formigas. Quando as vimos descendo pelo barbante, já era tarde: elas haviam
destruído, em algumas horas, diversos preciosos espécimes. Depois disso,
ficamos sabendo que certo óleo local muito amargo, o de andiroba,
afugentava as formigas. Passamos então a embeber os barbantes nesse óleo,
ficando por fim livres de suas incursões (WALLACE, 1973, p. 23).

A aquisição de conhecimentos prosaicos, como esse que foi apontado, se bem
que extremamente valiosos para as necessidades materiais do viajante, não se acercam,
porém, senão de modo periférico, da natureza mais íntima do aprendizado em viagem. A
leitura cuidadosa de diários de bordo, cadernetas de campo, crônicas de conquista e todo
tipo de relatos aventurosos de expedições nos induz a pensar que aquela “natureza mais
íntima” não está associada à aquisição exterior de uma habilidade funcional, mas antes
de qualquer coisa com a conquista interior do autoconhecimento ou a realização de uma
espécie de “Pedagogia de Si Mesmo”.
Ed Buryn nos adverte que não é qualquer viagem que se desdobra em real
aprendizado, bem como nos diz que um mero deslocamento entre dois pontos do espaço
geográfico não é garantia de autoconhecimento. A distinção que ele estabelece entre o
turista e o vagabundo é, a esse respeito, bastante elucidativa. Após definir
“vagabundagem como sendo aquilo que você faz com abundância de vontade e escassez
de dinheiro”, Buryn nos conta que “a meta central do vagabundo é trocar energia com o
mundo”. Já o turista, por sua vez, viajaria apenas por entretenimento, praticamente
fazendo questão de passar ao largo das peculiaridades e asperezas do lugar por onde
transita. Vacinado contra tudo, manteria uma distância profilática da população nativa,
muitas vezes associada aos estigmas da Inferioridade, do Roubo e da Doença. Com isso,
ele perderia, segundo Buryn, a oportunidade de se autoeducar por meio do que chama,
peculiarmente, de uma “troca de energia” com o Outro, exatamente o contrário do que
fazem os vagabundos ou peregrinos, que estão constantemente se expondo à alteridade
do nativo, percebido agora de quando em vez como sendo um Mestre em potencial.
Mestre que pode se confundir com um feiticeiro ou curador popular, como no caso do
índio mexicano D. Juan, perito em ervas medicinais. Ed Buryn nos recorda, a propósito,
que o antropólogo e andarilho Carlos Castañeda reconheceu, em mais de uma
oportunidade, que o melhor aprendizado de sua vida decorreu da convivência com
aquele indígena que o iniciou no desafiante universo das “plantas de poder”, ou
alucinógenas. Essa experiência única, pela qual Carlos confessadamente busca o
“autoconhecimento”, tinha um pré-requisito fundamental: seria aquela disposição
exigida ao discípulo de que ele, escreve Buryn (1976), “assumisse o risco de se expor a
circunstâncias desconhecidas e incontroláveis”.
Em outras palavras, lançando mão de uma didática bizarra, permeada por
processos mágicos e iniciáticos na transmissão de seus ensinamentos, D. Juan
reiteradamente submetia Carlos a sucessivas provas rituais, nas quais ele era obrigado a
se confrontar com a perspectiva de seu aniquilamento físico (CASTAÑEDA, 1975).
Nesse movimento, a obtenção de poderes de cura parece derivar da caminhada maior no
sentido do autoconhecimento. Pelo menos é isso o que nos sugere a leitura de alguns
relatos de viajantes do século XVI.
No Brasil, o viajante alemão Hans Staden, prisioneiro dos índios tupinambás
durante nove meses, safou-se de ser sacrificado em uma cerimônia antropofágica quando
conseguiu, na hora de seu maior aperto, restituir a saúde a vários índios da tribo que o
mantinha cativo, os quais adoeceram coletivamente. Staden os tratou mediante o ato
instintivo de impor as suas mãos sobre os enfermos e de dirigir preces a Deus. Sabe-se,
também, que, na América Espanhola, o conquistador Alvar Nuñez Cabeza de Vaca
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transformou-se em uma espécie de xamã indígena, operando curas milagrosas, durante
longa jornada que empreendeu, por oito anos, da Flórida até a Cidade do México. E que
as habilidades médicas por ele adquiridas só se fizeram notar quando a sua própria vida
se encontrava ameaçada pelos nativos dos quais fugia. Henry Miller, quando prefaciou a
edição americana do livro do aventureiro castelhano, comentou que, no processo de
tornar-se curandeiro, Cabeza de Vaca converteu-se à causa dos indígenas que
anteriormente perseguira. Qual São Paulo, encontrou a Luz na sua estrada para
Damasco. Logrou conhecer-se a si mesmo (CABEZA DE VACA, 1984).
O apanágio, então, do aprendizado em viagem, estaria relacionado à obtenção do
“autoconhecimento”. Autoconhecimento que se acessa pela exposição ao risco, pela
vivência do perigo. Ilustre historiador e escritor patrício do século XIX, o Visconde de
Taunay já teve ocasião de enaltecer as excelências pedagógicas das situações de perigo.
Isso se deu em sua introdução ao livro de Hercules Florence, relativo à expedição
científica organizada pelo antigo cônsul da Rússia no Rio de Janeiro, Barão Langsdorff.
Havendo percorrido o Brasil em comprida jornada fluvial do Tietê ao Amazonas,
entre 1825 e 1829, essa viagem é lembrada até hoje pela longa série de infelizes sucessos
que vitimaram vários de seus participantes. O cônsul Langsdorff perdeu a razão durante
a jornada. Rubzoff, astrônomo renomado e oficial da marinha russa, foi acometido por
febres palustres e teve sempre a saúde comprometida. De regresso a São Petersburgo, lá
“ainda tinha as pernas trôpegas e mal podia andar”.
Um dos desenhistas da expedição era Amado Adriano Taunay, tio do Visconde
de mesmo apelido e ao qual nos referimos há pouco. Aquele titular do Império,
historiando os motivos que levaram seu parente a se engajar na aventura pelos sertões do
Brasil, cuidou de enaltecer inicialmente a “compleição robusta, o espírito inquieto e
enérgico”, e principalmente o talento artístico do mancebo. O Visconde de Taunay nos
recorda, ainda, que o seu tio Amado Adriano, com menos de 16 anos de idade, foi
recrutado pelo sr. De Freycinet, quando de sua passagem pelo Rio de Janeiro, em 1818,
para incorporar-se, como desenhista, à tripulação da fragata Urânia.
Essa embarcação destinava-se, por ordem de Luís XVIII, a encetar uma viagem
de circunavegação do globo. Amado Adriano abraçou com entusiasmo a oportunidade e,
como seu sobrinho assinalou, aquela vivência de bordo foi “em extremo profícua” para
ele, representando uma útil e “precoce experiência de vida prática”. Mais ainda, não
passou despercebida pela pena arguta do Visconde de Taunay a intuição genial de que,
aos azares da jornada, deveu-se o mais significativo e essencial aprendizado obtido pelo
jovem artista. Com efeito, o acadêmico do IHGB reconhecia o condão pedagógico da
exposição ao risco. Subscrevia as virtualidades autoeducativas contidas numa imersão
no perigo. Elegia a proximidade da Morte como sendo a mais elevada instância de
aprendizado de si mesmo que alguém pode experienciar.
Pois bem, a 14 de fevereiro de 1820, quando já retornava da Oceania, a fragata
Urânia foi a pique num desconhecido baixio das ilhas Falklands ou Malvinas. O
Visconde de Taunay, em sua descrição do episódio, o considerou do maior significado
para a formação do caráter de seu tio Amado Adriano, pois, segundo escreveu, a ele, em
sua viagem, “nem lhe faltaram os perigos – o melhor dos ensinos – nem as privações”
(FLORENCE, 2001).
Após quatro meses de fome, frio e todo tipo de privações, os desafortunados
náufragos foram resgatados. Entre eles, estava Amado Adriano, que, todavia, parecia
fadado a perecer no elemento líquido. A 5 de janeiro de 1828, ele se constituiria em mais
uma das vítimas fatais da Expedição Langsdorff. Nas proximidades da localidade de
Casal Vasco, junto à fronteira com a Bolívia, o moço desenhista afogou-se ao tentar
atravessar a nado o Rio Guaporé.
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Por uma Vivência Saudável da Perspectiva do Aniquilamento Físico: Esboço da
Filosofia da Educação em Michel Serres
Travessia fluvial, situações de risco, iminência da morte, viagem e aprendizado.
Todas essas expressões são pontuadas, insistentemente, na obra do filósofo francês
Michel Serres. Esse pensador occitano decerto concordaria com o galo-brasileiro
Taunay, quanto este afirmou, conforme vimos, que o perigo se constitui “no melhor dos
ensinos”.
Investe-se, também, de grande densidade simbólica, o episódio no qual, cruzando
em largas braçadas a correnteza do Guaporé, do meio desse rio, Amado Adriano partiu
para a sua última viagem. Recebeu naquele ponto a sua derradeira e mais alta lição. Pois,
de acordo com Oliveira e Santos (2007),
... na aventura da travessia de um rio está contida virtualmente, para Serres, a
aprendizagem. Ao abandonar a referência segura da margem, ao lançar-se no
rio, o aprendiz se expõe, isto é, lança-se para fora de sua posição. À medida
que nada e avança para o meio do rio, perde as referências das margens,
encontra-se sozinho. Mas é nesse ponto, da perda das referências e da solidão,
que está pronto para aprender, tudo receber e integrar (p. 133).

Pode-se arguir da validade de um ensinamento, por mais fundamental que este
seja, que só possa ser obtido à custa da própria vida. Essa objeção, sem dúvida muito
pertinente, demanda resposta. Há que se responder, porém, aos poucos. Recorda-se,
antes de qualquer coisa, que Michel é um ex-marinheiro tornado filósofo. Sua
experiência naval o teria sensibilizado para explorar, enquanto pensador da Educação, as
numerosas implicações pedagógicas do ato de viajar. Tais implicações se vinculam ao
fato de que um viajante é alguém permanentemente exposto ao risco. Segundo Oliveira e
Santos (2007):
A educação, em Serres, remete à viagem, abandono de casa, partida; saída de
um ‘interior’ para um ‘exterior’, de uma ‘posição’ para a ‘exposição’. No
‘exterior’, lá fora, falta abrigo, ninho ou referência, é o lugar da errância.
Contudo, é aí, lugar onde estamos expostos, que nos educamos. A exigência
da exposição como condição para a educação se impõe de tal modo, para
Serres, que ninguém se educa se não se expõe, isto é, se não se conduz ou
deixa-se conduzir para fora do lugar ou da posição em que está (p. 134).

O próprio Serres (1993), em A Filosofia Mestiça, nos diz a esse respeito que “não
há humano sem essa experiência, sem essa exposição que progride até a explosão; não
há humano sem essas dilatações”. E mais, evocando a própria palavra “experiência”,
referida logo atrás, Serres (1997), em outra obra, nos diz o seguinte acerca de sua
etimologia:
A sabedoria multimilenária das línguas greco-latinas formou a palavra
‘experiência’ por meio de duas preposições: ‘Ex’, que significa o partir,
voluntário ou forçado, fora do meio usual ou inicial, e ‘per’, que descreve a
viagem através de um novo mundo, inteiramente outro. Este duplo
movimento, de desenraizamento e de estranheza, na prática e na peregrinação,
implica riscos físicos, mesmo de morte e de banimento social e político, e é
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por isso que o termo experiência avizinha-se do perigo e encontra aí uma raiz
(p. 25).

Observa-se, então, que, para Serres, a morte não se constitui em uma fatalidade
para o viajante aprendiz, muito embora exista para ele como risco e possibilidade sempre
presente. Ninguém está, necessariamente, fadado a morrer para aprender. Por outro lado,
é indubitável que caminhar pela vida tendo a morte permanentemente no horizonte é
condição sine qua non para todo aprendizado profundo.
A História da Educação faculta a seus cultores entrever, em numerosos
momentos, essa noção de caminhada, de trânsito entre dois pontos, como sendo parte
essencial do processo educativo. Oliveira e Santos, enfatizando essa abordagem,
sinalizam que, do ponto de vista de suas raízes etimológicas, o vocábulo “educação”
provém de ex ducere, ou seja, “conduzir para fora”. Na Grécia Clássica, chamava-se de
“pedagogo” exatamente aquele escravo encarregado pela condução da criança para fora
de casa rumo à escola, e vice-versa. Nessa caminhada entre duas margens, exposto ao
mundo e sob a influência de seu pedagogo é que, segundo Serres, se processava de fato a
educação do jovem grego.
Também no Oriente, a historiografia da Educação manifesta a convicção de que
o lugar privilegiado do aprendizado coincide com aquele da maior exposição ao risco.
Na Índia Antiga, o texto clássico da educação de um membro da casta guerreira dos
kshatryas, intitulado Bhagavad – Gita (O Canto do Senhor), corrobora passo a passo
essa afirmativa. Em linhas gerais, a trama do livro possui como pano de fundo as
querelas originadas de uma questão dinástica indiana, onde dois ramos da família real,
os Pandavas e os Kurus, disputam entre si o trono hindu. O problema político acabaria
por degenerar em guerra aberta, envolvendo ambas as facções, cujos exércitos se
alinhariam, frente a frente, no campo de batalha de Kuruksetra. Duas “margens” de um
rio imaginário assim se definiam: uma delas delimitada pela vanguarda dos Kurus e a
outra pela dos Pandavas. Entre as duas, o “meio do rio”, a sua “terceira margem” (a
expressão é de Serres), espécie de no man’s land, onde um extraordinário drama de
aprendizagem cósmica seria encenado.
Com efeito, estando agrupados os exércitos em ordem de batalha, apenas
aguardando o sinal para o início do combate, começou a fraquejar o ânimo de Arjuna,
irmão mais novo do pretendente Pandava à coroa indiana. Ele hesitava em atacar os seus
parentes do outro lado. Repugnava-lhe ter que matá-los ou feri-los. As lembranças do
antigo afeto que o unia a eles impedia-o de dar esse passo.
Foi nesse momento que interveio Krshna. Essa divindade, na ocasião, exercia as
funções de condutor do carro de combate de Arjuna, tirado por quatro potentes cavalos.
Bem sabia o deus que a postura do guerreiro ao qual conduzia não se coadunava com os
deveres de um Kshatrya. Isso tudo considerado, não titubeou Krshna, enquanto
condutor, em direcionar o carro exatamente para o local de maior perigo: o centro do
campo de batalha, o “meio do rio” ou sua “terceira margem”, espaço por excelência do
aprendizado, sítio de risco onde se expunha, à sombra da morte, o corpo rendido de seu
conduzido. Nessa viagem alegórica, da familiar margem dos Pandavas até aquela
suposta “escola” plantada no coração da terra de ninguém, Krshna procedeu como um
autêntico pedagogo. Tal como seu equivalente grego, um simples escravo, ele alçou-se
de uma posição subalterna – qual seja, a de humilde quadrigueiro – para as culminâncias
de Mestre. Um e outro compreenderam que o verdadeiro aprendizado se dá na rua e no
risco. Por isso mesmo, a divina inspiração de Krshna fez com que ele conduzisse o seu
discípulo para um espaço suspenso entre dois mundos, e lá instruí-lo. Como já escreveu
um dia Serres (1993): “o corpo que atravessa aprende certamente um segundo mundo,
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aquele para o qual se dirige [...]. Mas, ele se inicia, sobretudo, num terceiro pelo qual
transita” (p. 12).
Arjuna teve o bom senso de se deixar conduzir confiantemente pelo seu Mestre.
Escutando as lições de Krshna, libertou-se de seus apegos emocionais ao que é
transitório, lutou com bravura em Kuruksetra e, sobretudo, progrediu em sua
compreensão espiritual. Tornou-se um peregrino do terceiro mundo.
Terceiro mundo, terceira margem... percebem-se difusamente, nessas palavras,
algumas aproximações entre Michel Serres e Guimarães Rosa. É do escritor mineiro
uma pequena história chamada exatamente A Terceira Margem do Rio (2009). Ela fala
de um homem, aparentemente já de meia idade, que morava no interior e à margem de
um rio do qual não consta o nome. O narrador, seu filho, dizia tratar-se de indivíduo
“cumpridor, ordeiro, positivo”. Um belo dia, nosso protagonista encomendou para si
uma canoa de pau de vinhático; logo ele, que não era dado a pescarias ou caçadas.
Uma vez pronta a canoa, abandonou sua casa às margens, deu um triste adeus à
família e deslizou remando para o meio do rio. Nunca mais voltou a aportar. Ficava
cruzando, rio acima e rio abaixo, sempre nas proximidades de seu antigo lar. Uns filhos
partiram, uma irmã se casou e se mudou, levando consigo a velha mãe. Apenas o filho e
narrador permaneceu, deixando sempre nos remansos do rio um pouco de comida com
que o pai se alimentava às escondidas.
A história é basicamente essa. Ficam no ar as perguntas: qual era a do seu
protagonista? Teria enlouquecido, ou coisa parecida?
Não dá para saber. Contudo, se a “terceira margem”, se o “meio do rio” por onde
o homem transitava é, de fato, o lugar do mais significativo aprendizado, então talvez se
possa supor que o canoeiro estava se autoeducando. Autoeducando em que sentido?
Mais uma vez, se o centro da corrente fluvial é o espaço da exposição ao risco, pode-se
imaginar que o protagonista estaria querendo aprender a morrer. Ele estaria se educando
para a morte.
Que não se esqueça que Guimarães Rosa, além de escritor, era também médico
de formação. Portanto, questões relativas à vida e à morte, aos limites do corpo, não
seriam estranhas a ele.
Outro médico mineiro, também escritor – Pedro Nava – igualmente, em mais de
um de seus livros, mostrou-se sensível à sugestão de que a viagem fluvial possui
dimensão pedagógica. Proporcionaria um aprendizado “mestiço” bem ao gosto de
Michel Serres. Tratando da expedição levada a cabo pelo alemão Halfeld nos rios das
Velhas e São Francisco, entre 1850 e 1854, Nava observou que, quando de seu retorno,
pouco restava de germânico no velho hannoveriano. Ele havia se mestiçado
espiritualmente. Em larga medida, havia morrido nele o nórdico para dar lugar ao seu
aprendizado da mineiridade. Após narrar o episódio da volta de Halfeld para juiz de
Fora, Pedro Nava (1972) se pergunta, remetendo ainda ao tempo em que ele viveu nos
sertões:
‘Quedê o alemão? Virou mineiro, mais que mineiro, se acostumando a nossas
frutas do campo, aprendendo a cozinhar no campo [...], aprendendo a tirar
da banana, da farinha, da mandioca sinfônicas – as notas todas de sua música
[...] Quatro anos para o alemão aprender a dormir em rede, em girau, em
tábuas de cavalete, em catre, em couro de boi, em manta de onça, no chão de
terra dura, no capim, ao frio, ao calor, ao sereno, à chuva, sob céus sujos ou
límpidos, eriçados de estrelas ou lisos de luar leitoso [...] Quatro anos para o
alemão aprender a se defender de rabo de escorpião, de dente de cobra, de
pelo de taturana, de gancho de lacraia, de espeto de jequitiranaboia e de
navalha de piranha’ (p. 139-140: grifos nossos).

124

Tal foi, então, o efeito causado na alma do alemão por quatro anos sobre as águas
dos rios da bacia do Velho Chico. Ele mestiçou-se. Transcendeu-se na hostilidade.
De alguma maneira, outrossim, pode-se dizer que Halfeld, educando-se em
viagem, preparou-se para – e triunfou sobre – a própria morte. Morte de sua casca
europeia, sublimada agora naquela nova textura e tom de sua pele, que, de acordo com
Nava (1972), havia se tornado “mais dura que as vaquetas cor de cobre – ao ferrão do
mosquito, da sovela, da muriçoca, do carapanã, do micuim, da estrela, do roduleiro” (p.
139).
Pouco mais de uma década após o final da jornada de Halfeld, aqueles mesmos
rios das Velhas e São Francisco veriam outro europeu singrar as suas águas. Em 1867,
durante cinco meses, o então cônsul da Inglaterra na cidade paulista de Santos, capitão
Richard Burton, embarcaria numa canoa em Sabará, prosseguindo a viagem até o oceano
Atlântico.
Antigo oficial do exército colonial inglês na Índia, um dos primeiros europeus a
penetrar na cidade santa de Meca, membro da expedição que descobriu as nascentes do
Nilo na África Central, Burton era também um mestiço cultural na mais acabada acepção
dessa expressão que Michel Serres poderia conceber. Inglês vitoriano, era, sobretudo,
um devoto muçulmano. Sem aparentemente praticá-la, admirava a poligamia. Enxergava
nela um útil instrumento para a fixação da civilização de base europeia nos trópicos por
meio da proliferação de uma raça mestiça. Daí que admirasse, desde os seus tempos em
Goa, a obra colonial portuguesa, mulatista por excelência. E, talvez por isso mesmo,
Burton sempre acreditou no futuro do Império Brasileiro. Decidiu-se, então, a conhecêlo melhor, mergulhando em suas entranhas e percorrendo de barco a sua artéria central,
aquela que desde sempre cimentou a Unidade Nacional.
Não é o caso de, aqui, descrevermos exaustivamente a jornada de Burton. Isso
extrapolaria a proposta deste trabalho. Porém, não há como se ignorar o testemunho
emocionado do navegador quando ele, na manhã de 15 de setembro de 1867, atingiu a
confluência do rio das Velhas com o São Francisco. Que não se esqueça de que Burton
era um viajante experimentado. Alguém que, por meio do risco pessoal, de sofrimentos e
canseiras, havia tido acesso aos mais prodigiosos e recônditos recantos do planeta. Essa
circunstância como que faz oscilar, entre a generosidade e o enigma, uma eleição que
Burton faz, ao apontar aquele encontro das águas como um lugar de particular
significado para ele, dentre os muitos que havia percorrido pela vida afora. Pois,
sublinha Burton (1983), “se algum lugar ostenta o selo da grandiosidade marcado pela
natureza, é certamente esta junção”. Afirmativa feita, em sua narrativa de viagem, pouco
depois de uma outra, quando dizia que
... era impossível contemplar sem entusiasmo o encontro das duas grandes
correntes de água que aqui se desenhavam como num mapa. O rio das Três
Velhas Índias curva-se graciosamente do nordeste para a direção quase
nitidamente oeste, e correndo em reta chega a cerca de 550 pés de largura.
Atinge o São Francisco que corre do leste para recebê-lo (p. 379).

Insistente, insinua-se aí, menos que um incômodo, uma curiosidade talvez fora de
propósito. Tantos encômios à Foz do Velhas parecem sugerir uma charada. Afinal, o que
teria aquele sítio de tão especial para Burton?
Deixe-se a resposta por conta dele. Homem mestiço, tigrado, viajado, sua
intuição não falharia. Burton possui o feeling dos velhos marinheiros, experientes de
muitas terceiras margens. Assim que ele desembarcou na Barra do Guaicuí, ponto final
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de seu trajeto pelo Velhas, o que ele escreveu? Disse o seguinte: “Aqui, em plena
maturidade, termina o rio que temos acompanhado desde sua infância nos últimos três
meses. Não se trata, porém, de Tânatos, é uma Moksha, uma absorção” (BURTON,
1983, p. 379).
A intuição de Burton, de fato, não falhou. Ele traduzia a sua jornada em termos
de um diálogo constante com a Morte. Sabia que se educava para ela enquanto, no
comando de seu barco, seguia o curso das águas fluviais. Como se todo barqueiro fosse
um Caronte e todos os rios fossem o Lethes. Burton aprendeu, porém, que se podia
transcender a finitude. O Velhas se meteu no São Francisco, mas sem morrer (Tânatos).
Foi por ele absorvido.
Dando um passo adiante, quando o inglês recorreu ao milenar termo sânscrito
Moksha, ele nos forneceu a evidência de sua iluminação. Moksha tem a ver com a
libertação do ciclo de nascimentos e mortes sucessivas. Remete à ideia de uma
consciente fusão de cada um de nós com o Incriado. Dessa perspectiva, os homens,
assim como os rios, talvez não morram por completo. Podem, quiçá, ser absorvidos,
mantendo, porém, a sua individualidade no interior de um Todo Maior. Possivelmente, é
essa a lição, que, desde tempos imemoriais, os grandes viajantes, à semelhança dos
grandes santos, tentam nos ensinar.
Emergência Espiritual, Viagens e Experiência de Quase Morte
Do ponto de vista das ciências da saúde, o pensamento de Stanislav Grof, e
particularmente o seu conceito de “Emergência Espiritual” (ao qual já fizemos menção),
pode se prestar de modo admirável para a elucidação das dimensões pedagógicas do ato
de viajar, especificamente das virtualidades contidas nesse ato enquanto possibilidade de
Educação para a Morte. Que se passe, pois, a definir aqui o que caracteriza aquele
conceito.
Segundo Grof, o conteúdo das experiências de Emergência Espiritual se vincula a
três categorias maiores, as quais ele chama de Biográfica, Perinatal e Transpessoal. Não
trataremos delas aqui. Apenas diremos que, em estado de Crise de Emergência
Espiritual, uma pessoa costuma experimentar, de maneira geral, os seguintes fenômenos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sensações de vibrantes correntes de energia que percorrem o corpo;
espasmos e tremores violentos;
visões de divindades, semideuses ou demônios;
vívidos raios de luz brilhante, com todas as cores do arco-íris;
temores de loucura e de morte iminente;
visões e imagens de tempos e lugares distantes, experimentando, às vezes
histórica e geograficamente, acontecimentos remotos;
g) sentimento de unidade com o Universo, como em uma espécie de transe extático.
A vivência de experiências dessa ordem pode conferir, ao experimentador, um
maior autoconhecimento seguido de uma sensação de bem-estar. A isso se segue uma
mudança nos valores pessoais e na maneira de ver o mundo, o despertar da
espiritualidade e também, frequentemente, ocorrem processos espontâneos de cura de
antigos problemas emocionais, mentais e físicos. Todas essas coisas se constituem, em
conjunto, na finalidade última dos participantes de uma Jornada Sagrada, tal como
definida por Mircea Eliade.
Sintomas de Crise de Emergência Espiritual não se limitam, todavia, a jornadas
manifestamente sagradas. Viagens de natureza, por assim dizer profana em seus
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fundamentos, não raro servem de canal para que pelos menos um de seus participantes
seja tocado por dimensões de espiritualidade. A literatura e a historiografia das viagens
fornecem-nos abundantes indícios dessa possibilidade.
O antigo marinheiro, e depois consagrado escritor inglês Joseph Conrad, narrou,
em um texto de forte conotação autobiográfica, os efeitos duradouros que teve na vida
de um jovem imediato de navio mercante – Marlow, seu Alter Ego – as lembranças de
sua primeira viagem às partes do Oriente. Nessa ocasião, a embarcação na qual se
encontrava sofreu um incêndio seguido de naufrágio nas proximidades da Ilha de Java.
Durante “noites e dias sem fim”, ele e dois companheiros “cegos de tanta fadiga”,
sentindo sede e calor, remaram ininterruptamente até a costa.
Abramos um parêntese aqui. Ernest Becker, citando Ortega y Gasset no seu livro
A Negação da Morte, recuperou uma curiosa afirmação do filósofo espanhol, na qual ele
sustenta que “as únicas ideias autênticas são as ideias dos náufragos”. Essa frase, no
contexto do trabalho de Becker, pretendia sinalizar que, pela via do perigo de morte,
podemos despertar para a Espiritualidade.
Voltemos, agora, ao texto de Conrad. Na urgência extrema de um naufrágio, o
“eu” racional de cada marujo ameaçado submerge e suas ideias despontam, em estado
puro, ditadas, irrefletidamente, pela paixão especial desse momento. Passado o susto e
alcançada a salvação, pode acontecer que os sobreviventes vivenciem um estado alterado
de consciência. A respeito disso, Marlow, ao descrever os momentos que se seguiram
aos primeiros relances que, ainda no bote, ele teve da costa asiática, deixa entrever que
os seus sentidos estavam extraordinariamente alerta. Uma luminosidade resplandecente
enchia o ar, tocou as suas narinas,
... um sopro de vento, um sopro leve, tépido de vento carregado de odores, de
madeiras aromáticas vem da terra – o primeiro suspiro do Oriente em meu
rosto – era impalpável e déspota como um encantamento, como uma
sussurrada promessa de algum prazer misterioso... E lá estava e mais cansado
que saberia descrever, insone e em transe como se estivesse frente a um
enigma fatal e profundo... (CONRAD, 2006, p. 65).

Uma intensa sensação de bem-estar transparece dessas palavras de Conrad, como
se ele se encontrasse em estado de êxtase beatífico. Stanislav Grof nos diz também,
como já vimos, que a esse estado de plenitude se segue, frequentemente, uma mudança
nos valores pessoais e na maneira de ver o mundo. Teria isso acontecido com Conrad?
Teria ele aprendido alguma coisa de essencial com essa experiência?
Parece que sim. Tendo vivido na virada do século XIX para o XX, em pleno
apogeu da Inglaterra vitoriana e do novo colonialismo, Conrad parece haver superado,
em larga medida, os preconceitos raciais dos homens de seu tempo. Em meio a um conto
intitulado “Karain, a memory”, Conrad nos fala de um nativo do sudeste asiático que,
abatido por problemas emocionais, um dia procurou Marlow para conversar. Ele sentiu,
ao seu redor, a desaprovação de seus companheiros ingleses e escreveu o seguinte:
There are those who say a native will not speak to a white man. Error. No man
will speak to his master; but to a wanderer and friend, to him who does not
come to teach or to rule, to him who asks for nothing, and accepts all things,
words are spoken by the camp-fires, in the shared solitude of the sea, in
riverside villages, in resting – places surround by forests – words are spoken
with no account of race or color – one heart speaks – another one listens; and
the earth, the sea, the sky, the passing wind and the stirring leaf, hear also the
futile tale of the burden of life (CONRAD, 1998, p. 60).
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Que a morte ou quase morte pode significar o ingresso em um estado alterado da
consciência parece ser ponto pacífico desde os comentários de Timothy Leary ao Bardo
Thodol até os mais recentes trabalhos de Bruce Greyson. Tanto os experimentos
psicodélicos quanto as pesquisas psiquiátricas mais avançadas parecem se aproximar de
certas conclusões do pensamento pedagógico de Serres quando este afirma que a
exposição ao risco de morte supõe um salto no conhecimento. Salto no conhecimento
que, se entendido de maneira ampla – o próprio Serres não dá maiores indícios de chegar
a tanto –, incorporaria, inclusive, o aprendizado da espiritualidade. Mas se Serres é
reticente, outros foram mais longe.
Ernest Becker parece haver intuído o vínculo pedagógico profundo entre a
vivência da proximidade da morte e o aprendizado da espiritualidade quando, em obra
de sua autoria, invocou o conceito kierkergaardiano da vida como “Escola da Angústia”.
E malgrado o peso do pessimismo existencialista nele embutido, é notável que
Kierkergaard conclua que os formandos de tal escola se constituem de verdadeiros
“teodidatas”, ou seja, aprendizes da divindade. Está aí contida, por certo, mais uma
oportunidade Emergência Espiritual.
A fenomenologia descrita por Grof, como característica essencial de uma crise de
Emergência Espiritual, transparece em muitos de seus aspectos no seguinte relato de
Marilyn Ferguson, no qual ela descreve uma insólita experiência vivenciada por um
piloto norte-americano, por ocasião da primeira travessia aérea entre os Estados Unidos
da América e a Europa. Que se preste atenção, sobretudo, naquilo que de educativo para
a morte a dita experiência significou para o ousado navegador. Assinalou Marilyn
Ferguson (1980) que,
... embora não mencionasse o incidente em seu relato sobre seu famoso voo de
1927, Charles Lindbergh descreveu em The Spirit of St. Louis (O Espírito de
St. Louis), uma experiência de desincorporação, a transcendência de espaço e
tempo, desaparecimento do medo da morte, lembrança de outras vidas e uma
duradoura mudança de valores.
Lindbergh escreveu que na 18ª hora de jornada sentiu como que ‘uma
consciência se espalhando pelo espaço, sobre a Terra e atingindo os céus, sem
ser detida pelo tempo ou matéria’ [...] A fuselagem, à sua retaguarda, se
encheu de presenças fantasmagóricas, ‘vagamente delineadas por formas,
transparentes, em movimento, em peso, viajando comigo no avião’.
Lindbergh as via por trás dele, ‘como se o meu crânio fosse um grande olho’.
Conversaram com ele, avisaram-no sobre problemas relativos à sua
navegação, ‘passando-me importantes mensagens, não-disponíveis na vida
comum’.
Não havia peso para o seu corpo, nem dificuldade na alavanca de
comando. Ele se sentia mais semelhante aos espíritos, ‘na fronteira entre a
vida e um reino maior mais adiante, como se tivesse sido colhido no campo
gravitacional entre dois planetas...’ Ele sentia como se sobre ele estivessem
agindo forças demasiado fracas para serem medidas pelos meios usuais, ‘mas
ainda assim representando um poder incomparavelmente mais forte do que eu
jamais conhecera.’
As presenças não pareciam intrusas nem estranhas, mas como se
fosse uma reunião de família e amigos há muito separado, como se as tivesse
conhecido em alguma encarnação passada.
‘A morte não mais parece o ponto final que costumava ser, mas, ao
contrário, a passagem para uma existência nova e livre’, escreveu ele. Os
valores de seus 25 anos – mesmo a importância do voo de longa data sonhado
– foram agudamente alterados.
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Cinquenta anos mais tarde, quando Lindbergh morria em sua casa no
Havaí, sua mulher pediu que compartilhasse com ela a experiência de
enfrentar o fim. Como era o encarar a morte? ‘Não há nada a ser encarado’,
disse ela (p. 394).

Atendo-nos agora ao que mais de perto nos interessa aqui, qual seja, a
experiência de viajantes no Brasil e o significado de suas vivências enquanto Educação
para a Morte, convidamos os leitores a meditarem a respeito do conteúdo de dois textos
que transcrevemos a seguir. O primeiro deles é da lavra do aventureiro inglês Peter
Fleming, que, em 1933, desceu de Goiás até Belém do Pará pelos rios Araguaia e
Tocantins. Após um extremamente cansativo percurso na canoa onde seguia com seus
companheiros, Fleming (1940) anotou em seu diário a seguinte passagem:
We halted on a tongue of dazzling sand. It was time for a meal, and Roger
(who had had a much worse time last night’s mosquitoes than I had) badly needed
some sleep. We spread out our sodden and coagulating belongings to dry in the sun
and bathed and put some meat on the fire to boil. Roger went into a torpor, and
Queiroz into a kind of trance, induced by smoking damp tobacco on an empty
stomach. I was left to my own devices.
For some reason, I remember that hot bright noon as being full of curious
delight. I was in that psychological state always described by the characters in Ernest
Hemmingway’s novels as ‘feeling good’. My perceptions were sharper than usual, my
power to appreciate had suddenly expanded. All the things I saw seemed to me exactly
right; I read their meaning so easily, so instinctively, that there was for once no need to
try and define it. I had that uncritical exhilaration, that clear conviction that this was a
good day in good world, which one has known so seldom since childhood, when snow
overnight would evoke it, or permission to bathe before breakfast, or the crackle of
brown paper on a Christmas morning (p. 233).

O segundo relato, a exemplo da descrição de Fleming, também nos remete a
fenômenos vinculados à ampliação do campo de percepção sensorial e a estados
similares ao transe extático, nos quais a capacidade de enxergar além da realidade
imediata é subitamente adquirida pelo experimentador. Só que, nesse caso, o depoimento
não é de um aventureiro, mas, sim, de Frei Hugo Baggio, falando de uma UTI onde se
encontrava. Havendo superado o medo da morte, assim como Lindbergh, eis o que ele
nos conta:
E por falar em medo, eis um sentimento que não me consta ter estado
presente nessa fase, mesmo quando durou vários dias. Nem medo do passado,
como uma carga atrapalhante, nem mesmo do futuro para o qual se caminha.
Nem medo de estados interiores, de vultos ou aparições. Parece-me que não
há lugar para medos ou outros sentimentos negativos ou infelicitantes. Há até
uma misteriosa alquimia que transforma as coisas. Por vezes, não sei a
extensão da duração, lembro-me de que se me afigurava estar num ambiente
sofisticado: paredes de mármore colorido, à semelhança de faustoso palácio,
com preciosos cortinados, povoado por senhoras de pomposos penteados, à
maneira dos rococós dos tempos de Maria Antonieta, em Versalhes. Em
verdade, havia, em tudo, um toque de Versalhes (imagens do subconsciente?).
Quando ‘acordei’, dei-me conta de que as cores e as formas correspondiam às
vistas em estado de como, apenas que tudo não passava de uma UTI, bastante
rudimentar, com cortinados, inclusive, de plástico e os soberbos penteados
não passavam das humildes coifas das enfermeiras. Uma volta um tanto
decepcionante ao cotidiano banal!
Tudo passado, fica a impressão de ter havido, durante o coma, um
contato com as realidades envolventes, que, na sua alteração para melhor,
assumem um estado mais agradável. A beleza de que se reveste a realidade
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faz com que o paciente em tal estado se sinta bem. Parece-me que a expressão
‘sentir-se bem’ calha perfeitamente. Porque se trata de um sentir mais
‘espiritual’ que concreto, mais feito certeza do que os dados recolhidos pelos
sentidos. Como se fosse o resíduo luminoso de uma filtragem. É algo
envolvente, penetrante, além da pele. Não se é mero espectador, mas
participante. Não é ‘outra’ coisa. Forma-se como um todo. Fico com a
impressão de ter compreendido, não sei de que maneira, o que significa
‘plenificação’: quando tudo converge para um ponto, quanto tudo se
concentra numa só realidade, quanto tempo e espaço, passado e futuro se
encontram como num centro unificador. Não há antagonismo nenhum ou
sensação desagradável nenhuma; nada reclama esforço. Tudo flui
normalmente. Daí a sensação de profundo descanso, onde não existem
provocações, lutas, dicotomias, ansiedades, discrepâncias, embates. Tudo isso
gera harmonia e tudo contribui para que não haja medo. Não há mesmo lugar
para esse sentimento descolorido, onde a beleza da cor não é apenas
percebida, mas sentida [...] Penso que tudo se poderia resumir na palavra
‘paz’, onde nada mais nos machuca nem fere, nada preocupa nem amedronta,
nada se opõe ao nosso voo. Não será já a região onde não há mais lágrimas,
nem tristezas, nem sofrimento? (CASSORLA, 1991, p. 201).

Vale ressaltar que entre o feeling good de Fleming e o “sentir-se bem” de Frei
Hugo existe mais do que uma afinidade linguística. Existe a certeza de que, no processo
de nos educarmos para a Morte, as vivências de um viajante de risco e as de um paciente
(terminal ou não) na UTI podem conduzir a resultados semelhantes. Daí se justifica
estudar suas inter-relações.
Palavras Finais
O sentido social da proposta de uma Educação para a Morte se traduz pela
mensagem transformadora, e mesmo revolucionária, que traz embutida em si. Trata-se
de questionar radicalmente os fundamentos de uma sociedade que, varrendo a morte
para debaixo do tapete, exila de seu seio a dissidência e a diversidade e entroniza ao
invés o conformismo e o consumismo, apanágio daqueles (des) educados no horror ao
risco.
Reverter essa tendência, a partir de uma estratégia guerrilheira que dissemine
focos de educação informal e não-formal sob a égide de Thanatos, é um dos desafios que
se colocam para a Pedagogia Social. Pois ninguém pode se constituir em sujeito de sua
própria vida sem ao mesmo tempo aprender a dialogar com a morte. Esse equilíbrio dos
contrários reflete, outrossim, uma postura de responsabilidade ecológica que reverbera
benignamente na noosfera do planeta.
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1. INTRODUÇÃO:
1.1. ADAPTAÇÃO À NOVA REALIDADE
A família e as deficiências dos filhos (sempre as considerando como atributos
inventados pela cultura que quase sempre só tende a aumentar os preconceitos; mesmo
às deficiências orgânicas) sempre foram temas das áreas ligadas à Pedagogia Social.
Há preocupações comuns do educador social e psicólogo quando trabalham em equipe.
A deficiência do nascido recentemente é uma dessas preocupações, pois o mundo
(Estado, capitalismo, sociedade de classes, etc.) valoriza um tipo único de beleza
hegemônica; um único funcionamento fisiológico, produzindo diversos processos de
subjetivações na sociedade – uns logo aceitam as diferenças, outros nem tanto.
Nesse sentido, diversos saberes-fazeres sempre aparecem ciências com o objetivo de
ampliar a compreensão do ser humano como a Psicanálise, a Psicopedagogia, a
Educação Popular, a Psicologia Comunitária, o Serviço Social, a Educação Inclusiva, a
Pedagogia (inclusive a denominada Pedagogia Social) dentre outras.
Regen (2005) fala-nos o que acontece quando o bebê nasce e quando ele não
corresponde às expectativas, idealizações dos pais, mais especificamente, quando nasce
diferente – sempre dentro de um determino contexto cultural, social, histórico. Segundo
autora, as reações variam de casal para casal, mas geralmente surge o sentimento de
tristeza diante da perda do filho idealizado.
Segundo Regen (2005) a decepção será maior ou menor em função: a) aceitação ou não
da gestação, se a gestação foi rejeitada surge sentimento de culpa; b) tipo de
personalidade dos cônjuges há os que se isolam na tristeza e choro, outros esbravejam e
outros agridem terceiros; c) relacionamento prévio do casal, se não havia sintonia o bebê
serve de bode expiatório; d) nível de expectativa, a decepção é proporcional a
expectativa; e) o grau de preconceito em relação às pessoas com deficiência, a
dificuldade de aceitação do filho é proporcional ao grau de preconceito; f) posição do
filho na prole, há medo de novas gestações quando o primeiro filho nasce com alguma
deficiência; g) tipo de relacionamento com a família estendida, uma relação ruim pode
fazer surgir falatórios, acusações, rompimento.
Mary Ann Newcomb (1996 apud REGEN, 2005) cita 5 fases mais comuns aos pais e
62
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como os profissionais devem proceder no contexto de descoberta da deficiência do filho.
1 – Logo após saber a notícia de que algo não ocorreu conforme o esperado, os pais
ficam em estado de choque e enfrentam a perda do filho idealizado. A interação
adequada com o bebê é dificultada pelos sentimentos negativos experienciados, os pais
podem negar contato, se fechar em sua dor. É a chamada fase da necessidade de apoio.
A intenção profissional seria no nível da disponibilidade para a escuta, a aceitação, sem
julgamento, um canal empático de comunicação. 2 – Os pais passam a perceber as
necessidades da criança, buscam orientação, informação, esclarecimentos sobre o
diagnóstico. Cabe aos profissionais na fase da percepção da criança, oferecer
orientações adequadas para que os pais identifiquem e compreendam as necessidades da
criança e assim, estabelecer uma relação de confiança mútua. 3 – A partir do momento
que os pais têm maior contato com o bebê e mais informação passam a ter uma visão
mais realista do fato. Pais e filhos vão se conhecendo e criando vínculo. Geralmente os
pais mostram-se superprotetores. Na fase do conhecimento mútuo os profissionais
devem oferecer modelos aos pais (que podem ser outros pais que já passaram por uma
experiência semelhante) e envolvê-los em programas, sem exigir mais do que possam
dar. 4 – Com o tempo surgem dúvidas em relação a evolução do filho. Pais passam a
criticar, a questionar a assistência dada ao filho, outros pais podem voltar-se para si,
destituindo a criança de ser o centro do seu mundo. Nessa fase os profissionais devem
desenvolver um trabalho de parceria com os pais, dando-lhes ânimo, motivação. 5 - Os
pais passam a reconhecer que tristeza e frustração são sentimentos normais e a partir
dessa aceitação, passam a alegrar-se com cada conquista do filho e a trocar experiências
com outros pais. Na fase dos pais como modelos e facilitadores junto a outros pais, os
profissionais devem incentivar os pais para que expressem sentimentos, além de
valorizá-los como pessoas.
Segundo Regen (2005) essas fases não são seqüenciais e nem todos os pais passam
necessariamente por todas elas. Tem pais que encaram essa a vivencia de nascimento de
um filho ou filha [que a sociedade determina como deficiente] como aspectos da vida, as
diferenças no mundo; o si mesmo, o outro, as coisas, o mundo. Eles tendem a aceitar as
experiências de modo “alegrementes ativos” – encara positivamente essas e outras
vivências que ao olhar do outro seria uma vicissitude.
Para esta autora (Regen, 2005), compreender não é aceitar, pois a compreensão é
racional e a aceitação envolve aspectos emocionais. Há uma “angústia crônica” que se
intensifica em momentos específicos como a entrada na escola, a puberdade, a
formatura, o casamento de outros filhos, etc. Para Regen (2005) a formação de grupos de
pais para a troca de experiências, identificação de problemas semelhantes, quebra do
isolamento social e apoio mútuo é de fundamental importância. Lopes & Marquezan
(2000) propõem a convivência dos pais de pessoa com deficiência com outras famílias,
independendo se passam pela mesma situação ou não. Para eles a convivência de
famílias que compartilham do mesmo contexto de ter um filho com deficiência
possibilita o suporte recíproco para o enfrentamento dos desafios a serem
experienciados.
É essencial a parceria entre pais e profissionais. Cabe aos pais a tarefa de oferecer um
ambiente propício para a estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor do filho,
dando continuidade ao que é trabalhado por professores e técnicos nas escolas
especializadas (REGEN, 2005).
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1.2. COMO PAIS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EDUCAM SEUS FILHOS?
Após o choque do anúncio da notícia de que o filho tem alguma deficiência, os pais
devem ver em primeiro lugar a criança, seu filho, ao invés da deficiência (REGEN,
2005).
A culpa e outros sentimentos negativos podem produzir graves erros educacionais,
como: a) a ausência de limites, b) o descrédito nas potencialidades da criança; c)
impedimento de experiências que possibilitem o desenvolvimento do potencial, a
iniciativa e a criatividade; d) superproteção, o confinamento em casa; e) a não percepção
da peculiaridade do desenvolvimento atípico do filho, comparando com outras crianças
de mesma idade; f) verbalizações inadequadas diante do filho, que sente e compreende
os sentimentos que o rodeiam; g) a superestimação da capacidade da criança, exigindo o
que não consegue fazer, gerando sensações de fracasso, ansiedade, frustração às
expectativas; h) ou o seu contrário, subestimação do potencial do filho, não solicitando o
que é capaz de fazer, passando-lhe a sensação de dependência e insegurança, que precisa
de ajuda pra tudo (REGEN, 2005).
Buscaglia (1993 apud REGEN, 2005) diz que a maioria dos pais reconhece a dificuldade
de disciplinar um filho com deficiência. O filho com deficiência deve ser educado como
todos os outros, inclusive com responsabilidades e tarefas, de acordo com suas
possibilidades. A segurança emocional surgirá a partir do momento que a família não
proporcione ao filho apenas amor, respeito, compreensão, mas também deveres,
responsabilidades e limites, pois assim está educando para que possa ser aceito em
outros contextos (REGEN, 2005).
Segundo Regen (2005) um ambiente saudável, que propicia desenvolvimento para o
filho proporciona apoio quando necessário, mas também independência, possibilidade de
escolha. Dessa maneira, os pais oferecem aos seus filhos referências seguras e
consistentes, a ter consciência de suas possibilidades, a desenvolver a crença em si
mesmo, a segurança interna.
De acordo com Lopes & Marquezan (2000), na inclusão escolar, com a orientação de
profissionais e familiares, o aluno tende a adquirir competência pessoal e profissional.
1.3. AFINAL DE CONTAS, O QUE É INCLUSÃO? INCLUSÃO: EDUCAÇÃO
PARA A AUTONOMIA
Atualmente fala-se, escreve-se muito sobre inclusão, em educação e sociedade inclusiva.
Visa-se uma educação e uma sociedade para todos, respeitando, acolhendo e se
adaptando em função da diversidade, no entanto, a sociedade não está preparada para a
inclusão da diversidade, e particularmente nesse caso, das pessoas com deficiência
(LOPES & MARQUEZAN, 2000). Para Vayer (1989 apud LOPES & MARQUEZAN,
2000) a inclusão é ponto pacífico, uma meta a ser atingida tanto no discurso geral quanto
no discurso da escola.
Segundo Fabrício et al (2007) a obrigatoriedade fez com que muitas tentativas de
inclusão acontecessem, mas poucas obtiveram êxito por falta de propósito real, de
condições organizacionais ou mesmo falta de conhecimento para que as práticas
inclusivas fossem desenvolvidas na escola. As tentativas frustradas indicam que inclusão
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mal feita leva ao descrédito a possibilidade de se construir uma sociedade mais justa.
Para Mendes (2006) a implantação de uma política de inclusão é processual, devendo ser
construída de modo planejado.
Marques & Marques (2006) afirmam existir 3 paradigmas relacionados à forma como as
pessoas lidam ou lidaram com a diferença: exclusão, integração e a inclusão. O primeiro
foi caracterizado pelo isolamento e segregação em ambientes restritivos (instituições),
pois as pessoas com deficiência eram rejeitadas por não se adequarem a um padrão
socialmente aceito. O segundo caracterizou-se pela visibilidade, pela tolerância à
diferença (VAZ, 1997 apud MARQUES & MARQUES, 2006), pois o direito de ser
diferente é também um direito humano (FONSECA, 1995 apud MARQUES &
MARQUES, 2006). O discurso da integração associa-se à ideologia dos movimentos
sociais que se organizaram para denunciar as práticas discriminatórias e reivindicar a
igualdade social; infelizmente a integração ao padrão reduziu-se ao esforço individual
dos que alcançaram um nível de competência compatível com o padrão (SASSAKI,
1997 apud MARQUES & MARQUES, 2006). Assim, enquanto apenas alguns são
aceitos, a estrutura segregadora torna-se mais vigorosa, uma vez que as outras pessoas
com deficiência que não se adequaram ao padrão não o foram por sua incapacidade no
seu empreendimento pessoal de inserção ao padrão (MARQUES & MARQUES, 2006).
O paradigma da inclusão caracteriza-se pela acessibilidade das pessoas com deficiência
aos recursos disponíveis. A base ideológica para a mudança de perspectiva é a ciência e
a tecnologia que preocupam-se em melhorar as condições de vida de todas as pessoas
pelo acesso de todos aos bens sociais da educação, saúde, transporte, lazer, trabalho, na
assim chamada "equiparação de oportunidades" (MARQUES & MARQUES, 2006).
Incluir não é normalizar, não é dar condições para que a pessoa com deficiência alcance
o padrão socialmente aceito. Inclusão pressupõe que se aceite a singularidade da pessoa
que está sendo incluída, que essa singularidade possa ser trabalhada, desenvolvida,
integrada às singularidades do grupo que acolhe. É de máxima importância para o êxito
da inclusão que o grupo trabalhe, desenvolva e integre a singularidade do indivíduo, para
acolhê-lo de modo mais adequado (FABRICIO et al, 2007).
A autonomia surge da inclusão e da educação, a partir do desenvolvimento de
habilidades e competências, da percepção pessoal, das possibilidades, desejos e das
potencialidades existentes (FABRICIO et al, 2007). Um erro de educadores e familiares
em relação à construção da autonomia é esperar que a pessoa com deficiência responda
exatamente às expectativas negando a possibilidade de se experimentar “fazer à sua
maneira” sem medo de errar, pois o erro é parte do processo de ensino-aprendizagem
(FABRICIO et al, 2007).
Cada pessoa passa a ser percebida como tendo direito ao desenvolvimento, ao bem-estar,
à cidadania e deveres de ser responsável por si, ter respeito pelo outro e pela natureza.
As regras, os limites seriam estabelecidos pela convivência harmoniosa consigo, com os
outros e o meio ambiente, não mais pela prescrição normativa (FABRÍCIO et al, 2007).
Para Fabrício et al (2007) o grande desafio atual é botar essas idéias pra funcionar.
Como reorganizar o mundo construído sob o critério da padronização? Como fazer que
as pessoas percebam que a crença que todos são iguais não encontra correspondência na
realidade? A padronização é uma violência, pois cada pessoa é única, tem suas
singularidades na forma de ser, relacionar-se, vivenciar cada situação, experimentar e
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aprender, o que exige na escola um professor que saiba identificar as peculiaridades de
cada um do grupo. Uma vez que o professor está em contato com o modo de aprender do
aluno com necessidades especiais é capaz de acolhê-lo melhor nas suas singularidades
(FABRICIO et al, 2007).
O movimento de inclusão tem por objetivo a plena participação de todas as pessoas em
todos os setores da sociedade. Cabe aos educadores além do trabalho com os alunos, a
promoção do desenvolvimento familiar para que o grupo familiar torne-se agente ativo
no processo de inclusão. A família deve trabalhar em sintonia com os educadores e
equipe técnica, participando, apoiando, trabalhando em conjunto, por exemplo, evitando
a superproteção que nada contribui para o desenvolvimento da autonomia do filho.
Família e escola devem fazer surgir formas de mobilização da sociedade no processo de
inclusão através de parcerias (LOPES & MARQUEZAN, 2000).
Desde a década de 70 a educação especial possibilita que as pessoas com deficiência
tenham possibilidade de sociabilidade. Pessoas com deficiência podem ter casa, escola,
trabalho, lazer como qualquer outra pessoa (LOPES & MARQUEZAN, 2000)
Lopes & Marquezan (2000) fizeram um estudo que teve como objetivo identificar o
envolvimento de 10 famílias no processo de inclusão escolar do filho com deficiência, a
partir de 3 pontos: o envolvimento nas atividades escolares, o relacionamento com os
professores e o relacionamento da família com outras famílias. 9 das 10 mães tinha
consciência de que o filho iria beneficiar-se com as atividades realizadas na escola
(dessas 9, três sabiam que o desenvolvimento seria bastante lento; das 3, uma disse que
fez tudo o que poderia ter feito para o desenvolvimento do filho, que na época estava
com 18 anos e que tinha a expectativa que houvesse alguma melhora; 1 criança foi
encaminhada à classe especial). As 10 famílias (ao menos uma pessoa da família) tinham
relacionamento com o professor (a criança que foi encaminhada à classe especial
relacionava-se bem com todos e sua mãe participava de reuniões convocadas pelos
professores). 7 das 10 famílias tinha algum tipo de convivência freqüente. Das outras 3
que não interagiam com outras famílias, uma porque sentia que a família estava
incompleta, uma vez que a mãe afirmava que sentia abandono do esposo; uma era
família de mais idade e humilde, percebiam que o filho era rejeitado pelos colegas e
admitiam que o filho tinha dificuldade de relacionar-se com outras pessoas; na outra
família, a mãe teve um filho sem uma relação estável (mãe solteira) e não se relacionava
com outras famílias por sentir vergonha. Observou-se que nos casos em que os pais eram
mais ativos e participantes, os filhos tiveram um desenvolvimento maior e os pais um
pouco inibidos também conseguiram fazer um bom trabalho para seus filhos. Este fato
indica que quando houve envolvimento familiar, independendo se existia obrigação ou
desejo, conseguiram obter os objetivos indicados para seus filhos. Todas as famílias
ficaram satisfeitas com a escola.
1.4. E A ESCOLA COMUM, ESTÁ PREPARADA PARA RECEBER AS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA (PCD)?
A escola comum brasileira não está preparada para atuar com pessoas com deficiência
(PcD). A Declaração de Salamanca (1994) garantiu o acesso e a permanência do aluno
na escola, afirmando as diferenças, as singularidades, propondo currículos flexíveis;
mais de uma década depois e não houve uma mudança significativa (FERREIRA, 2006)
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A pessoa com deficiência quando matriculada na escola comum desestabiliza o sistema
educacional rígido. Segundo Ferreira (2006) a escola é inflexível, organizada para
alunos ideais, não-concretos, o currículo não se adeqüa às singularidades. A escola não
focaliza as possibilidades da pessoa com deficiência, mas suas dificuldades de
desempenho escolar, o que atrapalha a operacionalização da escola inclusiva, pois o
diagnóstico restringe as possibilidades da PcD e a escola passa a oferecer apenas o
espaço de socialização uma vez que a PcD está longe de se adequar ao aluno ideal.
Segundo Mendes (2006) a inclusão escolar não deve ser espaço apenas para a
socialização da pessoa com deficiência, mas para sua escolarização, para conhecer e
dominar habilidades e conhecimentos úteis para seu futuro. Para Jesus (2006) a escola
deve adequar-se (currículo, gestão, processos de ensino-aprendizagem) para atender a
diversidade da clientela.
Os professores da escola comum estão despreparados, ficam imobilizados por não
saberem o que fazer com a PcD, não se preparam, não constroem estratégias. Para
Ferreira (2006) a inclusão é uma questão de formação docente para os professores do
ensino comum e especializado.
A exclusão é naturalizada porque o olhar que se tem da pessoa com deficiência é o
defeito orgânico (perspectiva médica) ao invés de focalizar nas condições concretas no
qual ela está inserida, pois a história individual se cruza com a história social. A
possibilidade da inclusão acontecer na escola não se relaciona só com deficiência, mas à
forma como é percebida, significada (FERREIRA, 2006). O acesso à escola ainda é
pequeno para pessoas com deficiência. Segundo Mendes (2006) apenas 500 mil estão
matriculados no Brasil, incluindo as matrículas em escolas especiais. A inclusão ainda é
uma perspectiva a ser buscada, ainda não se consolidou.
A inclusão escolar é um desafio para o professor, pois cabe a ele possibilitar um
ambiente propício para o aprendizado dos diferentes alunos nos mais diversificados
percursos de escolarização (JESUS, 2006)
A escola deve fazer parceria com a família para que juntos implementem as melhores
estratégias de ensino para que os alunos possam beneficiar-se e continuem na escola
(LOPES & MARQUEZAN, 2000)
Para que o processo de construção de uma sociedade inclusiva se consolide é preciso
múltiplos esforços e a participação de todos os setores da sociedade, não apenas o
Estado. Cabe ao Estado participar da formulação e implementação de políticas
específicas, alocar e destinar recursos para sua efetivação e mobilizar a sociedade
(LOPES & MARQUEZAN, 2000). Mendes (2006) fala da exigência de esforço coletivo
para a revisão de posturas de políticos, pesquisadores, prestadores de serviços, familiares
para a efetivação da inclusão escolar e da cidadania plena.
Como fazer com que a pessoa com deficiência aprenda e domine habilidades e
conhecimentos? Mendes (2006) sugere 1 - a qualificação dos professores e 2 - o trabalho
colaborativo, a partir da construção de um ambiente colaborativo entre escola comum e
especializada, importante estratégia facilitadora no processo da inclusão; eficaz para
promover desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e a soluções de
problemas no processo de ensino-aprendizagem da PcD.
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Para Jesus (2006) a qualificação docente deve acontecer a partir do investimento em
formação continuada, através da reflexão-ação-crítica em equipe, pois para Nóvoa (2000
apud JESUS, 2006) a reflexão autoformadora leva à mudança das práticas pedagógicas;
para uma prática que para McLauren (2000 apud JESUS, 2006) é ideológica, política e
social, que é compromisso com a transformação social. A qualificação docente também
passa pelo investimento na crença de que os professores podem desenvolver novas
habilidades, aprender novas alternativas (NÓVOA, 1997 apud JESUS, 2006), aprender a
lidar com o imprevisível, com a mudança constante de atuação, pois os problemas
escolares não têm soluções prontas, facilmente aplicáveis (JESUS, 2006).
Capellini (2004 apud MENDES, 2006) verificou o trabalho colaborativo em 2 escolas
comuns (turmas de 1 a 4a) com 6 alunos com deficiência mental. Avaliou-se o
desempenho acadêmico desses alunos antes e depois da intervenção; foram feitas
reuniões de planejamento com familiares e professores; estudos dirigidos sobre a prática
inclusiva. O resultado desse estudo foi: evolução no desempenho acadêmico e de
socialização, mas surgiram dificuldades pelas atividades conjuntas na sala (dos 2
professores). Capellini (2000 apud MENDES, 2006) propõe a redefinição da função do
professor de ensino especial, atual como apoio na classe comum ao invés de atuar num
espaço reservado.
Para Mendes (2006) o trabalho colaborativo se daria a partir da composição de equipes
de indivíduos que compartilham da mesma filosofia e querem obter os mesmos
objetivos. O trabalho colaborativo exige o compromisso pessoal de todos os envolvidos
através de tempo, apoio, recursos pessoais e financeiros, acompanhamento e
persistência. Para Wood (1998) a colaboração entre familiares, professores e outros
profissionais da escola é uma estratégia reconhecidamente eficaz e poderosa. A eficácia
do trabalho cooperativo no enfrentamento de problemas administrativos, pedagógicos e
comportamentais fez com que multiplicassem os estudos sobre o tema, especialmente
em outros países (MENDES, 2006).
1. 5. O LUGAR DA FAMÍLIA
Silva & Mendes (2008) em seu estudo intitulado “Família de crianças com deficiência e
profissionais: componentes da parceria colaborativa na escola” identificaram 12
categorias relacionadas aos comportamentos que devem ser emitidos pelos familiares na
parceria colaborativa. As categorias encontradas foram: comunicar-se com os
profissionais; ser responsável pela educação do filho; manter expectativas adequadas;
aceitar a deficiência do filho; respeitar os profissionais; reconhecer o trabalho dos
profissionais; confiar no trabalho desenvolvido; acreditar no trabalho desenvolvido;
questionar os profissionais de modo adequado; garantir a freqüência do aluno; visitar a
escola; participar das atividades.
A responsabilidade quanto à educação do filho está também atrelada à importância de os
familiares darem continuidade ao trabalho realizado pelos profissionais. Os familiares
devem seguir as orientações dos profissionais em casa e dialogar com os mesmos
quando encontrarem dificuldades para seguir as orientações fornecidas, mas nem sempre
podem ou desejam seguir rigidamente as orientações dadas. Essa colaboração é válida
porque alguns pais, ao assumirem o papel de auxiliares dos profissionais, se sentem mais
envolvidos e mais úteis. Por outro lado, muitas famílias podem perceber a obrigação de
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realizar intervenções com os filhos em casa como uma sobrecarga em sua rotina diária e
com isso sentir que seu papel de pais fica distorcido.
Os participantes do estudo de Silva & Mendes (2008) enfatizaram ainda que é papel dos
pais a responsabilidade pela educação do filho. No entanto, cabe salientar que promover
tal atitude é também papel dos profissionais. No estudo de McWilliam, Tocci e Harbin
(1998 APUD SILVA & MENDES, 2008), os participantes discutiram que os
profissionais são responsáveis por envolver a família, de modo que ela também se sinta
responsável pela educação do filho. Para tanto, os profissionais entrevistados
consideraram que precisam ser sensíveis e capazes de estabelecer um bom vínculo com
os pais, conseguindo adquirir a confiança dos mesmos.
Outro ponto a ser considerado é a necessidade de se manter expectativas adequadas. Os
familiares precisam reconhecer os limites dos profissionais assim como os limites de
desenvolvimento do filho com deficiência. Entretanto, a ansiedade em observar
progressos mais evidentes pode dificultar a manutenção de expectativas adequadas e
impedir que pequenos progressos sejam valorizados. A manutenção das expectativas
adequadas envolve a aceitação da deficiência. Assim, além de aceitar as necessidades, é
preciso que a família se empenhe para promover o desenvolvimento do indivíduo de
acordo com suas possibilidades (SILVA & MENDES, 2008). Quando a família
apresenta expectativas adequadas em relação ao desenvolvimento do filho, a aceitação é
mais fácil.
Aceitar a deficiência do filho significa não superproteger e não ter vergonha do filho.
Aceitar também significa não negligenciar, impor regras de disciplina e aceitar os limites
da criança. A aceitação é difícil e, por vezes, os familiares apresentam recaídas. Todavia
é preciso ter clareza que o fato de aceitar a condição colabora com o estabelecimento da
parceria com os profissionais (SILVA & MENDES, 2008).
Em relação à manutenção das expectativas adequadas é ainda preciso considerar o papel
dos profissionais em ajudar no estabelecimento de tais expectativas. Cabe aos
profissionais esclarecer a família sobre as possibilidades de desenvolvimento da criança
e informar os familiares sobre a deficiência apresentada pela criança, sobre as diferenças
existentes entre crianças que apresentam uma mesma deficiência e também sobre as
etapas e as dificuldades das intervenções a serem realizadas (SILVA & MENDES,
2008).
Silva & Mendes (2008) disseram ainda que ao se manifestarem frente ao relato dos
profissionais, os familiares opinaram que ajudar a família a manter expectativas
adequadas é uma forma de demonstrar respeito e honestidade. Foi considerado que,
embora os profissionais não devam mentir, é necessário considerar o estresse e o
sofrimento apresentados pelos familiares e encontrar o melhor momento para fornecer
informações que a família provavelmente terá dificuldade para assimilar.
Acreditar no desenvolvimento do filho foi identificado como importante pelos
profissionais no estudo de Silva e Mendes (2008). Além disso, eles observaram que os
familiares precisam se empenhar para que o desenvolvimento ocorra e, para isso, foi
apontado a necessidade de deixar o filho desempenhar certas atividades.
Segundo Dallabrida (1996 APUD SILVA & MENDES, 2008), fazer pelos filhos o que
eles são capazes de fazer sozinhos é uma maneira de superproteção. Além disso, os pais
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podem fazer tudo pelos filhos porque precisam que seus filhos dependam deles ou então
porque consideram menos trabalhoso fazer pela criança do que encorajar e ensinar essa
criança a fazer tudo sozinha o que, em alguns casos, significaria maior quantidade de
tempo gasto, exigindo dos cuidadores mais paciência.
São muitos os fatores que influenciam as relações familiares e o lugar de cada membro
da família de acordo com suas características particulares. Neste sentido é
imprescindível perceber que a existência de uma deficiência em um membro da família
alterará toda a dinâmica do sistema que na maioria das vezes se encontra despreparada
para tal acontecimento. A forma como os pais vão lidar com essa situação, o estímulo, o
descaso ou a superproteção influirão também na forma como a família vive e se
relaciona.
Segundo Silva & Dessen (2001) a família constitui o primeiro universo de relações
sociais da criança, podendo proporcionar-lhe um ambiente de crescimento e
desenvolvimento, especialmente em se tratando das crianças com deficiência mental, as
quais requerem atenção e cuidados específicos. Como afirmam Rey e Martinez (1989
APUD SILVA & DESSEN, 2001), a família representa, talvez, a forma de relação mais
complexa e de ação mais profunda sobre a personalidade humana, dada a enorme carga
emocional das relações entre seus membros.
A gama de interações e relações desenvolvidas entre os membros familiares mostra que
o desenvolvimento do indivíduo não pode ser isolado do desenvolvimento da família
(SILVA & DESSEN, 2001). A família constitui um grupo com dinâmicas de relação
muito diversificadas, cujo funcionamento muda em decorrência de qualquer alteração
que venha a ocorrer em um de seus membros ou no grupo como um todo.
O impacto sentido pela família com a chegada de uma criança com algum tipo de
deficiência é intenso. Segundo Brito e Dessen (1999 APUD SILVA & DESSEN, 2001),
esse momento é traumático, podendo causar uma forte desestruturação na estabilidade
familiar. O momento inicial é sentido como o mais difícil para a família, a qual tem que
buscar a sua reorganização interna que, por sua vez, depende de sua estrutura e
funcionamento enquanto grupo e, também, de seus membros, individualmente (SILVA
& DESSEN, 2001).
A família passa, então, por um longo processo de superação até chegar à aceitação da
sua criança com deficiência mental: do choque, da negação, da raiva, da revolta e da
rejeição, dentre outros sentimentos, até a construção de um ambiente familiar mais
preparado para incluir essa criança como um membro integrante da família. Segundo
Casarin (1999 APUD SILVA & DESSEN 2001), a reorganização familiar fica mais fácil
quando há apoio mútuo entre o casal. Nesse caso, o ambiente familiar pode contribuir
para o desenvolvimento e crescimento da criança. Contudo, o ambiente pode também
dificultar essa reorganização interna da família, principalmente porque o nascimento de
uma criança, por si só, já acarreta alterações que constituem um desafio para todos os
membros familiares (SILVA & DESSEN, 2001).
São muitas as variáveis que afetam o desenvolvimento da criança. Para Zamberlan e
Biasoli-Alves
... tanto fatores macrosistêmicos - renda familiar, grau de instrução dos pais e
profissão, como microsistêmicos - qualidade das interações e relações entre os
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membros familiares e pessoas próximas, particularmente no que tange às
práticas psicossociais de cuidados implementadas nesses contextos, associamse na promoção de um desenvolvimento adequado e saudável da criança
(1996 APUD SILVA & DESSEN, 2001).

Aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento de famílias de crianças deficientes
mentais constitui um caminho promissor para maior compreensão da diversidade de
organizações e arranjos familiares existentes na atualidade e consolidação da quebra do
paradigma da existência de um único padrão de família existente.
2. PESQUISA DE CAMPO
2.1. JUTIFICATIVA
Como forma de ampliar os conhecimentos teóricos obtidos em sala e as discussões a
partir dos textos lidos, foi proposto trabalhar certa vertente do tema família relacionado a
outro área de interesse. O tema aqui apresentado é: família e deficiência.
2.2. METODOLOGIA
Segundo Manzini (2006) o uso de entrevista enquanto instrumento principal ou
complementar para a coleta de dados na pesquisa com educação e educação especial é
bastante comum. A entrevista é um meio de coleta de informações a respeito de um
determinado tema, de um problema de pesquisa previamente definido e que acontece a
partir da interação de duas ou mais pessoas (MANZINI, 1989 apud MANZINI, 2006)
onde um (ou mais) busca(m) as informações relacionadas ao tema e outro(s) as fornecem
(DIAS & OMOTE, 1995 apud MANZINI, 2006) mediados pela linguagem (MANZINI,
2006). Para Manzini (2006) as idéias prévias sobre o tema e o entrevistado, que
norteiam a entrevista, devem ser questionadas frente aos dados coletados para que o
estudo não seja enviesado.
Para obter informações sobre o tema fidelidade família e deficiência, esta pesquisa
contou com entrevista feita à mãe de uma criança com deficiência.
2.3. PARTICIPANTES
Participou do estudo uma mãe de criança com deficiência. Esta foi selecionada por haver
um conhecimento prévio entre ela e um dos pesquisadores. Assim, a participante foi
escolhida por conveniência.
2.4. INSTRUMENTOS
Entrevista estruturada (em anexo).
3. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
3.1. SOBRE PARALISIA CEREBRAL INFANTIL
Segundo informações obtidas no site da Associação de Paralisia Cerebral do Brasil,
paralisia cerebral infantil é uma lesão de alguma (s) parte(s) do cérebro.
Acontece durante a gestação, durante o parto ou após o nascimento, ainda no processo
de amadurecimento do cérebro da criança. É uma lesão provocada, muitas vezes, pela
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falta de oxigenação das células cerebrais ao nascer, por partos difíceis,quando os fetos
são muito grandes nascidos de mães pequenas ou jovens, trabalho de parto demorado,
manobras obstetrícias violentas entre outras causas. A pessoa portadora de paralisia
cerebral tem inteligência normal, a não ser que a lesão tenha afetado áreas do cérebro
responsáveis pelo pensamento e pela memória. Se a pessoa portadora de paralisia
cerebral tiver sua visão ou audição prejudicada pela lesão, terá dificuldades para
entender as informações como normalmente são transmitidas; se os músculos da fala
forem atingidos, terá dificuldade para comunicar seus pensamentos ou necessidades.
Quando tais fatos são observados, a pessoa portadora de paralisia cerebral pode ser
erroneamente classificada como deficiente mental ou não inteligente. A paralisia
cerebral atinge diversas regiões do cérebro. Dependendo de onde ocorre a lesão e da
quantidade de células atingidas, diferentes partes do corpo podem ser afetadas, alterando
o tônus muscular, a postura e provocando dificuldades funcionais nos movimentos. Pode
gerar movimentos involuntários, alterações do equilíbrio, do caminhar, da fala, da visão,
da audição, da expressão facial. Em casos mais graves pode haver comprometimento
mental (fonte - http://www.apcb.org.br/paralisia.asp).
3.2. SOBRE EPILEPSIA
Segundo informações obtidas no site da Liga Brasileira de Epilepsia, epilepsia é uma
alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido
causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou
minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a esse
local ou espalhar-se. Se ficarem restritos, a crise será chamada parcial; se envolverem os
dois hemisférios cerebrais, generalizada. Por isso, algumas pessoas podem ter sintomas
mais ou menos evidentes de epilepsia, não significando que o problema tenha menos
importância se a crise for menos aparente. Muitas vezes, a causa é desconhecida, mas
pode ter origem em ferimentos sofridos na cabeça, recentemente ou não. Traumas na
hora do parto, abusos de álcool e drogas, tumores e outras doenças neurológicas também
facilitam
o
aparecimento
da
epilepsia
(fonte
http://www.epilepsia.org.br/epi2002/show_tema.asp?tema=1).
3.3. INTERFACE ENTRE TEORIA E PRÁTICA
V. tem 11 e é o primeiro filho da família de dona L. Nasceu com paralisia cerebral
devido a um erro médico no parto. Dona L. tomou um susto e entristeceu-se, pois o filho
não correspondeu às suas expectativas, mas passado esse primeiro momento dona L. não
paralisou-se, pelo contrário, buscou informação, o que poderia ser feito para que o
quadro clínico de seu filho pudesse evoluir. Buscou a APAE quando V. tinha 1 ano e 3
meses e o menino foi acompanhado por uma equipe técnica. Dona L. encontrou apoio
em outras mães e familiares na mesma situação de ter na família uma pessoa com
deficiência. Os sentimentos de tristeza e frustração aos poucos foram dando espaço à
alegria de ver cada conquista do filho, a ponto de dona L. afirmar que se sente bem,
agraciada, pois V. é uma bênção em sua vida. Dona L. trilha algumas das fases mais
comuns aos pais, descritas por Mary Ann Newcomb (1996 apud REGEN, 2005).
A alegria de poder trocar experiência com outros pais que vivem o mesmo contexto
relaciona-se ao que Lopes & Marquezan (2000) falam em relação ao suporte recíproco
que uns oferecem aos outros para o enfrentamento dos desafios. Sente-se tão bem a
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ponto de dizer que seu relacionamento com outras mães e familiares é ótimo. Dona L.
freqüenta a "Casa das Mães", um espaço disponibilizado pela APAE aos familiares para
que se acomodem, tenham um local para fazer um lanche, bater um papo com as outras
mães, um ponto de encontro enquanto os filhos estão fazendo atividades na escola. Dona
L. está participando de um grupo que foi criado recentemente, o "Grupo de Reflexão".
Este é um grupo de pais, mães, familiares e profissionais de psicologia (psicólogos e
estagiários de psicologia que trabalham na APAE) e tem que por objetivo possibilitar o
espaço para o diálogo, a reflexão, a discussão de temas previamente escolhidos pelo
grupo, se tornado um espaço privilegiado para troca de experiências a partir de
brincadeiras, dinâmicas, etc.
O relacionamento de dona L. com os familiares já foi ruim, pois não tinha espaço para
falar o que queria, o que gostava, mas atualmente tornou-se bom. Dona L. aprendeu a
expressar-se. Ela, a avó e os tios são as pessoas mais próximas de V.
V. freqüenta a Escola Especial "Zezé Gabeira" (APAE) de manhã e a escola comum à
tarde. Segundo dona L., o filho recebe atendimentos individuas e em grupo, em ambas as
instituições, relaciona-se muito bem, pois V. gosta de se enturmar, é um menino muito
alegre, participativo, companheiro e tem muitos amigos.
Dona L. educa seu filho para a autonomia; segundo ela dá limite, não deixa que ele faça
o que quer, educa-o para que seja independente. Vemos na fala de dona L. consonância
com Regen (2005) que afirma que o filho com deficiência deve aprender a ter
responsabilidades e limites, a ser independente, adquirindo segurança emocional,
aprendendo a comportar-se em qualquer contexto e sendo aceito por isso.
Dona L. acredita num futuro promissor para seu filho, para ela, V. vai melhorar,
trabalhar, constituir uma família e dar muito alegria a ela. Para isso a escola comum, que
V. freqüenta, deve possibilitar a ele não apenas o espaço de socialização com outras
crianças e adolescentes, mas de aprender habilidades e conhecimentos que sejam úteis
para seu futuro (MENDES, 2006), para que ele tenha plena autonomia e cidadania, para
que ele possa corresponder à expectativa da mãe de trabalhar e constituir uma família.
A entrevista realizada aponta na direção do que tem sido apresentado pela literatura.
Famílias que se envolvem e apostam no desenvolvimento da criança com deficiência,
mesmo que passem por fases difíceis como a negação inicial, ou a adaptação à nova
realidade diante da descoberta da limitação da criança, conseguem ser para a pessoa com
deficiência um apoio para seu desenvolvimento. Muitas vezes é preciso ajustar as
demandas e expectativas pessoais àquelas possíveis de serem atendidas pela criança pois
é certo que ela tem algumas limitações, mas, mais certo ainda é que ela pode muita
coisa.
Assim, a forma como os membros da família enfrentarão a deficiência de um de seus
membros afetará também as formas de relacionamento da mesma. A família tanto
poderá se enfraquecer como fortalecer diante das dificuldades que surgirão no meio do
caminho. Atitudes como dúvida do potencial da criança; superproteção; deixar a criança
fazer tudo o que deseja; busca de culpados por parte dos pais sobre o “problema”;
abandono e falta de estímulo para o bom desenvolvimento da criança; falta de apoio e
parceria entre os pais na divisão das tarefas; tenderão a gerar uma atmosfera conflituosa
na família. Atitudes contrárias a essas, como incentivo e crença nas potencialidades da
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criança; busca de maior integração entre família e profissionais que cuidam da mesma;
celebração das vitórias e conquistas diárias da criança; persistência diante das
dificuldades; poderão ajudar a família a se manter mais harmoniosa e firme. Dessa
forma, a questão da deficiência na família torna-se uma via de mão dupla: tanto a
deficiência afetará a organização da família, como a dinâmica familiar influenciará,
positiva ou negativamente, o desenvolvimento da pessoa com deficiência em questão.
A deficiência é um tema que tem ganhado força e tem sido bastante estudado nos
últimos anos, entretanto, associá-lo a estudos relacionados com as variadas composições
familiares atuais ainda é uma necessidade. O presente trabalho teve por objetivo aliar as
discussões feitas em sala de aula com o tema de interesse dos alunos responsáveis pelo
trabalho. No entanto, é preciso reconhecer que para que as conclusões aqui expostas
possam ser consideradas como relevantes estudos mais aprofundados no tema e com
número maior de participantes tornam-se necessários.
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ANEXO – ROTEIRO DE ENTREVISTA RESPONDIDO
Família
1) Quais membros da família moram na sua casa? Por favor, cite idade e ocupação.
R. Mãe (26), pai (33), V. (11), irmãzinha (1 ano e 8 meses).
2) Qual a deficiência apresentada e por qual dos membros da família?
R. Paralisia cerebral de V. (filho)
3) Desde quando apresenta a deficiência?
R. No nascimento
4) Quem é mais próximo dessa pessoa?
R. Avó, mãe e tios
5) Como é o dia-a-dia da família?
R. Manhã – vem para a APAE
Tarde – vai para a escola comum, volta para casa e às vezes passeiam no final de semana
6) Como é o dia-a-dia da PcD?
R.
Psicologia
7) Como foi receber a notícia?
R . A mãe tomou um susto no começo, mas procurou saber o que poderia fazer para melhorar.
Sentiu indignação, pois foi um erro médico, demoraram a fazer o parto. No começo ficou triste, mas
melhorou quando veio pra APAE, foi a troca de experiências com outras famílias que a fortaleceu.
8) Como você se sente em relação a isso hoje?
R. Hoje a mãe se sente bem, agraciada a Deus. Deus escolhe as pessoas certas para dar uma pessoa
assim (com PcD), antes achava que era uma cruz, hoje vê que é uma bênção.
9) Teve acompanhamento profissional?
R. Sim
10) Se sim, por quanto tempo?
quem buscou?
qual foi a relevância?

146
R. Aqui na APAE, quando V. tinha 1 ano e 3 meses
11) Se não, por que não buscou?
acha que teria ajudado?
pensa em buscar no futuro?
como você acha que o psicólogo poderia trabalhar com sua família?
12) O que você acha importante para um psicólogo levar em conta ao atender uma PcD e sua família?
R. O estado emocional, conversar com os pais quando estão em crise e quando estão bem, pois
quando a gente está bem não dá pra ver o que está acontecendo.
Escola
13) Freqüenta escola especial?
R. Sim
14) Freqüenta escola comum?
R. Sim
15) Que tipo de atendimento possui na escola?
R. Atendimento em grupo e atendimento individual (na escola comum e na APAE).
16) Como é o relacionamento com professores e colegas?
R. Ótimo, ele gosta de se enturmar, é legal, uma criança alegre, aceita tudo, é participativo,
solidário, companheiro, atento e tem bastante amigos.
17) Como é o relacionamento dos pais com outros pais?
R. É ótimo (freqüenta a “Casa das Mães” e está participando do grupo de Reflexão)
18) Como é o relacionamento com outros membros da família?
R. É bom também, hoje é bom. Hoje eu me expresso mais o que eu quero, o que eu gosto, hoje tenho
relacionamento aberto com meus familiares.
Educação
19) Como foi educado pelos pais? Houve sempre um estabelecimento de limites mais rígidos ou a criança
podia fazer tudo que queria?
R. Tudo com limite, eu ensino as coisas para ele ser independente.
Futuro
20) Como você vê o futuro da PcD em sua família?
R. Eu creio que ele vai melhorar, trabalhar, casar, me dar um monte de netinhos, ser um rapaz
normal.
Voltar ao Sumário
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ARTIGO CIENTÍFICO 10:
TEORIA PSICOLÓGICA SÓCIO-HISTÓRICA DE TENDÊNCIA BRASILEIRA:
SUBSÍDIOS PARA A ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS.
Hiran Pinel
Paulo Roque Colodete66
RESUMO: No contexto de oposição ao neoliberalismo é que se populariza entre os educadores scoiais
brasileiros, um dos modos de sentir/pensar/agir a Psicologia Sócio-Histórica descrita em um livro didático
"Psicologias", cujos autores são psicólogos, doutores em Psicologia Social e professores da Faculdade de
Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FP/PUC/SP). Seus nomes: Ana Mercês
Bahia Bock, ex-presidente do Conselho Federal de Psicologia (1997-2001); Maria da Graça Marchina
Gonçalves, ex-coordenadora do curso de Psicologia da FP/PUC/SP (1994-2001) e Odair Furtado, atual
presidente do Conselho Federal de Psicologia. Outros nomes importantes dessa vertente sócio-histórica da
Psicologia são: o cubano Fernando L. Gonzáles Rey, os brasileiros Silvia T. M. Lane, Maria Helena S. S.
Patto, Wanderley Codo, Newton Duarte, Bader B. Sawaia, Silvio Bock etc.
Palavras-Chaves: Psicologia Sócio-Histórica; Psicologia Social; Psicologia e Educação.

INTRODUÇÃO
Concordamos com autores como Kahhale et al. (2002); Bock et al. (1999; 2001); Ferreira
(2000); Bock (2002; 2008), de que todas as teorias psicológicas, psicopedagógicas, pedagógicas,
educacionais e psicanalíticas foram/ são sócio-historicamente constituídas/construídas, e como
tal devem ser entendidas. Nesse contexto é que o presente artigo deve ser compreendido:
contemporâneo e que defende perspectivas localizadas nesse espaço-tempo.
O objetivo dessa pesquisa bibliográfica, de cunho fenomenológico, é o de abordar, segundo
nossa compreensão, o “que é” e “como é” a Psicologia Sócio-Histórica fundamentando-nos na
perspectiva de Bock, Furtado e Teixeira et al. (1999) e Bock et al (2001), corrente de
pensamento ligado ao psicólogo marxista russo Lev Semionovitch Vigotski (1896-1934).

MATERIAL E MÉTODOS
Nesse contexto irrompe uma interrogação geral: Quais as principais idéias de uma Psicologia
Sócio-Histórica Brasileira?
Nossos objetivos são estudar numa dimensão bibliográfica fenomenológica:
1) o tempo-espaço de Vigotski recorrendo ao cinema refinado e provocante de Eisenstein
(1898-1948; as imagéticas) e à história;
2) Estudar algumas idéias de Vigotski emergidas naquele tempo e de impacto positivo
contemporâneo;
3) Correlacionar algumas idéias de Vigotski, Jean-Paul Sartre, Janusz Korczak, Viktor E. Frankl
e Paulo Freire inventando algum diálogo que se inventam possibilidades de se (re)fazer
Pedagogia Social;
66
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em Enfermagem; Bacharel em Psicoloogia; Licenciado em Psicologia; Curso de Formação de Psicólogos.
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4) o neoliberalismo e o surgimento de uma Psicologia Sócio-Histórica brasileira;
5) as idéias fundamentais dessa Psicologia recorrendo a Bock et al (2008) e outros;
6) a Psicologia aqui descrita e sua importância na escola e na Psicopedagogia;
7) a Psicologia Sócio-Histórica Brasileira e sua relação com Paulo Freire e consequentemente
essa união que pode ser muito vital e positivamente explosiva para a função do educador social,
considerando Freire como um Grande Nome da Pedagogia Social de marcas teóricas marxistas,
fenomenológicas, humanistas e existencialistas – uma abertura a mais possibilidades;
8) A associação do “saberfazer” Psicologia Sócio-História com a Pedagogia Social focando as
categorias: a) Ver-Julgar-Agir-Rever-Com-Sentido-Comemorar-Com-Alegria; b) o Cuidado
advindo do Existencialismo como uma das possibilidades de intervenção do educador social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
VIGOTSKI: SEU TEMPO-ESPAÇO NO CINEMA E NA HISTÓRIA
Vigotski recebeu várias influências especialmente do momento social do povo russo em
oposição ao governo despótico da monarquia da época. Essa insatisfação popular é
sensivelmente revelada no filme russo “O Encouraçado Potemkin” (1925; direção de Sergei
Eisenstein). Narra a Revolução de 1905 a primeira grande mobilização operária, quando
nasceram os conselhos operários, que reapareceriam em 1917.
Diz Rabello (2006) destacando a refinada semiótica imagética do diretor desse clássico e
cultuada película de Eisenstein (1898- 1948):
A seqüência “A Escadaria de Odessa” tem 11 minutos. Nela se desenrola o
massacre [contra o] povo de Odessa pelos cossacos - guarda imperial do Czar
russo. Mulheres, crianças e homens desarmados são aniquilados sem qualquer
economia dramática. Eisenstein procura mostrar simbolicamente como se inicia
e desenrola a revolução socialista. As referências à estratificação social russa e
a utilização de diversos signos simbólicos faz com que se reproduza em torno
do filme todo o movimento social do país.

As imagens dessa película podem bem traduzir o clima subjetivo da época na Rússia e de como
essa subjetivação (social) acaba por marcar e constituir uma subjetividade de Vigotski e os
modos de ser (sendo) no mundo científico e do cientista e na sua produção.
Senão vejamos nossa análise da linguagem audiovisual dessa película pontuando o clima
instaurado de revolução, a paranóia que se inventa e a emerssão da criatividade frente a uma
nova ordem política plena de esperanças para o povo, uma abertura maior para as artes e
literaturas:
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Da esquerda para a direita: 1. Pôster do filme – a esperança na cor amarela e um marinheiro insubmisso
ao estabelecido; prenúncio de outras demandas sociais; 2. Entrada do título do filme na tela – a cor negra e
elegante de novas possibilidades; e a cor branca das letras nos recordando a paz que se deseja; 3. Plano
geral da Escadaria de Odessa – o povo assassinado frente aos protestos pacíficos (resistência civil), mesmo
estando no seu direito aparece a violência contra o ele (povo); 4. Plano geral focando o carrinho do bebe
que desapega das mãos maternas e cai a deriva sob forte rajada das armas dos cossacos – medo e
fragildade existencial; a fortaleza daquele fragilizado; 5. O plano [close] com o bebe dentro do carrinho –
a pureza condenada e ao mesmo tempo a denuncia contra o Estado despótico; 6. A mãe coragem segura o
filho morto com o plano geral da Escadaria de Odessa – revolta e denúncia; convite ao protesto; contra a
desumanidade; 7. A mesma mãe coragem, agora de frente para os espectadores – a dor do povo no filho
morto; 8. Um plano fechado (close) nos pés duros e impassíveis dos cossacos descendo juntos, à escadaria
e atirando – rigidez, arrogância e dificuldade de verem-se no espelho dele (do povo). Sentido e
significado: demanda-se diálogo e outro sentido de mediação dialética... O clima político e social pedia
isso, aos olhos de Vigotski. Imagens: capturadas por nós do DVD da película, inclusive o pôster que foi
escaneado e trabalhado para esse artigo.

**
O filme assim descreve e narra, a Revolução de 1905 na Rússia Czarista. Foi um movimento espontâneo
do povo contra o domínio dos Czares e que se espalhou por todo o Império. O diretor narra o marco inicial
das mudanças sociais que culminaram com a Revolução de 1917. País atrasado que iniciava seu
desenvolvimento industrial graças aos investimentos estrangeiros, possuía um governo autocrático, com o
poder centralizado nas mãos do Czar.
Apesar de não possuir uma estrutura imperialista, seu comportamento em nível de política externa se
assemelhava ao das grandes potencias, ou seja, procurava conquistar mercados, colonizando-os.
A partir de 1992 a Rússia passou a se denominar “União das Repúblicas Socialistas Soviéticas”; também
conhecida por “União Soviética” ou simplesmente “URSS”. Começou como um país de proporções
imensas ou continentais, declaradamente socialista [que existiu na Eurásia]. Esse país, dessas proporções,
tem fim em 1991.
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Fonte: Mapa do Império Russo em 1866 e de suas áreas de influência. Sítio:
http://wapedia.mobi/pt/Russa

*
Descreve e analisa Branco (2008) que no final do século XIX, a Rússia era o Estado mais
extenso da Europa com, aproximadamente, 150 milhões de habitantes.
Mas esse império abrigava povos e culturas diversas, com graves
desequilíbrios sociais, econômicos e políticos. Um dos principais problemas
era a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. O êxodo rural
crescia, o número de proletários aumentava nas cidades provocando uma
forte oposição ao regime czarista que privilegiava a nobreza agrária, alguns
integrantes da alta burguesia, o clero e a cúpula do exército. Uma reforma em
1861 libertou os servos e distribuiu terras, mas os resultados foram tímidos.
Poucos camponeses receberam terras em quantidade suficiente. Apenas uma
minoria de pequenos e médios proprietários, os kulaks, se beneficiaram. O
restante da população do campo continuava formada por um miserável
proletariado rural. O ambiente era adequado á difusão de idéias
revolucionárias. O regime czarista governava o império com mão de ferro.
Os opositores do regime eram perseguidos por um eficiente aparelho de
repressão policial. Reprimia-me todo tipo de oposição. Havia um controle
severo sobre o ensino secundário, as universidades, a imprensa em geral;
Pessoas, aos milhares, eram enviadas para prisões e exílio na Sibéria. O
desenvolvimento industrial da Rússia começou tardiamente, em relação aos
países ocidentais avançados, e foi possível graças à participação de capitais
estrangeiros principalmente ingleses e franceses.. Mesmo assim, foi inferior
ao das demais potências européias. Em sua economia, as relações capitalistas
de produção entrelaçavam-se com as de tipo feudal.O pagamento de juros
sobre este capital fazia com que grande parte dos lucros não continuassem no
país. . Em 1877, dos 150 milhões de habitantes russos, apenas 1 milhão eram
operários. Nesse clima, surgiram vários grupos de oposição.

Já ao término do século XIX, as idéias socialistas chegaram até a Rússia, através do Partido
Social-Democrata, criado em 1898, que passou a abrigar os socialistas russos - entre eles
Vladimir Ilich Ulianov, popularmente conhecido como Lenin ou Lenine (1870-1924).
Em 1905, os russos foram derrotados pelos japoneses, numa guerra motivada por disputa sobre a
região chinesa da Manchúria (1904-1905).
Além de todas as implicações subjetivas das guerras e da sua não-necessidade, e todo um
processo ideológico que existe por detrás delas, a Rússia era incipiente se comparada ao Japão.
Na batalha naval a frota Russa era inferior a japonesa, no confronto terrestre o Japão teve uma
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larga vantagem em contingente de soldados, enquanto a tropa Russa contavam com 80.000 mil
soldados mal preparados, os japoneses possuía 270.000 mil soldados treinados e equipados.
Informa-se67 que no dia 27 de maio de 1905, os russos enviaram 38 belonaves ao território
japonês, 27 foram derrubadas, no outro dia o saldo da batalha foi: Russos 4.380 mortos, 1.862
feridos, 5.917 prisioneiros, enquanto o Japão teve perdas insignificantes em relação as baixas
russas, 117 mortos e 583 feridos.
Essas dificuldades em fazer uma guerra, por si só injusta, desvela o reflexo espelhar do povo
russo. As duras condições de vida da maioria da população, a corrupção que reinava na corte e
esta derrota, tornaram a situação interna russa mais conflitante. A insatisfação popular se
manifestou por meio de greves e motins nas principais cidades. Os cossacos (soldados da guarda
imperial) reprimiam violentamente as manifestações populares, e o movimento de 1905 foi
abafado, descreve Branco (2008).
Nesse contexto é que encontramos na película as grandes manifestações da época, como o
"Domingo Sangrento", a formação dos sovietes e a revolta dos marinheiros no porto de Odessa.
Esse “domingo” foi de fato no dia 22 de Janeiro de 1905 (09 de janeiro, segundo o calendário
juliano, vigente no país, na época), foi organizada uma manifestação pacífica e em marcha lenta,
liderada pelo padre ortodoxo e membro da Okhrana, Gregori Gapone, com destino ao Palácio de
Inverno do czar Nicolau II, em São Petersburgo, com o objetivo de entregar uma petição,
assinada por cerca de 135 mil trabalhadores, reivindicando direitos ao povo, como reforma
agrária, tolerância religiosa, fim da censura e a presença de representantes do povo no governo.
Segundo algumas fontes, durante a caminhada, eram cantadas músicas religiosas, e também a
canção nacional “Deus Salve o Czar”. Sergei Alexandrovitch, grão-duque, ordenou à guarda do
czar que não permitisse que povo se aproximasse do palácio e que dispersasse a manifestação.
Entretanto a massa não recuou. A guarda, então, disparou contra a multidão. A manifestação
rapidamente se dispersou, deixando centenas de mortos. Em 1905, marinheiros de um navio do
Czar rebelam-se contra a tirania de seus comandantes e assumem o controle do Potemkin. A
população de Odessa apóia a revolta. As forças repressoras do regime czarista esmagam o
movimento com violência desmedida.
A produção artística russa, incluindo o cinema, depois da revolução de 17 adotou um modelo
conhecido como "realismo socialista". Ele foi financiado pelo Estado e tinha como objetivo
divulgar uma ideologia nova, uma outra forma de ver o mundo, apoiada em estudos teóricos
(inacessíveis para o cidadão comum), mas com propostas bem concretas (e radicais) para a
economia do País.
Ao mesmo tempo vale lembrar que a ditadura stalinista está se iniciando e ainda não existe uma
política acabada para a cultura, garantindo certa liberdade a artistas e intelectuais.
Em "O Encouraçado Potemkin", a ideologia do realizador está presente em cada fotograma;
contudo, não na forma de panfleto sectário, e sim como retrato da intolerância humana, de
qualquer origem ou período histórico. Eisenstein era um artista, além de ser um revolucionário.
E por isso o filme sobreviveu. Contudo, não dá pra esquecer que sua obra é tão poderosa porque
estava impregnada de uma visão de mundo, de uma vontade imensa de falar sobre esse mundo e,
mais do que isso transformá-lo68.
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Ao longo desse período ocorreu a ascensão de Josef Stalin (1878-1953) ao Kremlin 69, e
Vigostski passou a ser perseguido e suas obras queimadas.
Rego (2007) comprova que a proibição da edição das suas obras na União Soviética entre 1936 e
1956, iniciou-se com a identificação de Vigotski como idealista, a partir das suas críticas a
utilização das teorias de Pavlov quanto às potencialidades de condicionamento ambiental.
Vigotski, apesar de concordar com a idéia da plasticidade do homem face à cultura (de Pavlov),
argumentava com a cúpula do regime stalinista sobre a capacidade humana de criar seu ambiente
dando origem a novas formas de consciência e/ou organização. Somente com o fim da censura
do totalitário regime stalinista que começou a ser redescoberto iniciando-se pela publicação de
seu clássico Pensamento e linguagem. O contexto em que viveu Vigotski ajuda a explicar o
rumo que seu trabalho iria tomar. As suas idéias foram desenvolvidas na União Soviética criada
pela Revolução Russa de 1917 (após a de 1905, narrada pelo filme) e refletem o desejo de
reescrever a psicologia, com base no materialismo marxista. O projeto ambicioso e a constante
ameaça da morte (a tuberculose manifestou-se desde os 19 anos de idade e foi responsável por
sua morte prematura) deram ao seu trabalho, abrangente e profundo, um caráter de urgência.
Não em vão que nessa época efervescente irrompe um renomado pedagogo, um dos mestres
fundantes do que denominamos de Pedagogia Social: Anton S. Makarenko (1888-1939). Esse
professor e, mestre da Ucrânia inventou um referencial de escola baseado na vida em grupo, na
autogestão e na disciplina, contribuindo para a recuperação de jovens infratores da sua época
pós-revoluções (1905 e 1917). Propunha um currículo baseado em Educação Física e Literatura.
Ele dizia: “É preciso mostrar aos alunos que o trabalho e a vida deles são parte do trabalho e da
vida do país”.
Eis a cronologia dos acontecimentos no período de Vigotski, um tempo-espaço que facilita sua
presença e ao mesmo tempo sua ausência (pela censura que viveu na “carne-alma”):
1861 - Reforma libertou os servos e distribui terras; mas nem sempre de modo socializado
deixando insatisfeitos.
1877 - Dos 150 milhões de habitantes russos, apenas 1 milhão eram operários.
1905 - Derrota russa perante os japoneses, greves e motins nas principais cidades. Uma
poderosa unidade da frota do mar Negro, o Encouraçado Potemkin (retratado na película de
1925), se junta aos rebeldes. As autoridades do czar reprimem violentamente as manifestações
populares.
1917: Março - Eclode um movimento revolucionário na cidade de Petrogrado (atual São
Petersburgo).
1917: Julho - Várias sublevações e protestos atingem as principais cidades russas.
1917: 25 de outubro - A insurreição popular eclode em Petrogrado.
1918: Março - O governo soviético assina a Paz de Brest-Litovsk com a Alemanha.
1918 - O novo regime proclama a nova ordem social em uma Constituição.
Em diante - as vitórias do nosso regime são muitas, mas muitos os despotismos de Stalin; mas
ainda permanece como modelo de possibilidades do povo reverter o estado de injustiça em que
se vive.

VIGOTSKI, SARTRE, FRANKL & PAULO FREIRE
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Kremlin (Кремль), sinônimo de "fortaleza" em russo, refere-se a qualquer complexo fortificado
encontrado nas cidades russas históricas. A palavra é mais freqüentemente utilizada em referência ao mais
conhecido deles, o Kremlin de Moscovo, sede do governo da Rússia e da extinta União Soviética. É uma
das maiores atrações turísticas da cidade de Moscovo.
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Nesse meio provocador emerge Vigotski criando categorias como “mediação”, por exemplo,
como possibilidades educativas de transformação do injusto do vivido. Tal qual o povo viveu e,
vivia na Rússia.
A inacessibilidade do discente empobrecido à escola pública encontra na “mediação” um sentido
significado: uma mediação entre o desenvolvimento indissociado da aprendizagem, tendo em
vista que o psíquico é construído do social para o assim denominado interior subjetivo.
Baseando-nos em Almeida (2009) concordamos que nesse sentido os mediadores do
conhecimento podem ser as pessoas adultas ou companheiros da mesma idade – dentre outros.
Vigotski foca muito os modos como a cultura faz-se subjetiva no aluno, na aluna, no/na discente.
Ele defende que isso-vivido de subjetivação somente pode possível pela intermediação do
adulto. Ele diz que grande parte do conhecimento da escola não pode ser aprendida pelo sujeito
sem a ajuda de um docente que lhe ofereça a oportunidade de lidar com signos, com os
procedimentos e com os valores, que são da ordem do social e que transcendem e pré-existem a
ambos. Então o que move o sujeito a se constituir e a constituir subjetivamente o mundo real são
os elementos da cultura.
Um estilo novo de Rússia abriu-se ao discurso revolucionário de Karl Marx (1818-1883) que faz
severas e justas críticas ao capitalismo, que por sua vez veio marcar o de Vigotski e os outros
intelectuais da época – por sinal o Governo não aceitava outras marcas que não as marxistas.
Baseado em Demócrito e Epicuro sobre o materialismo e em Heráclito sobre a dialética (do
grego, dois logos, duas opiniões divergentes), Marx defende o materialismo dialético.
A dialética tem os seguintes princípios ou sentidos: 1) tudo se relaciona (Lei da ação recíproca e
da conexão universal); 2) tudo se transforma (lei da transformação universal e do
desenvolvimento incessante); 3) as mudanças qualitativas são conseqüências de revoluções
quantitativas; 4) a contradição é interna, mas os contrários se unem num momento posterior: a
luta dos contrários é o motor do pensamento e da realidade; 5) a materialidade do mundo; 6) a
anterioridade da matéria em relação à consciência; 7) a vida espiritual da sociedade como reflexo
da vida material.
Como nós trabalhamos a Pedagogia Social também marcada [mas não só] pelo “Existencialismo
Marxista” de Jean-Paul Sartre (1905-1980), vamos fazer uma pequena correlação entre o
Marxismo e o discurso e prática (política) do pensador francês.
Sartre produz críticas ao marxismo, e tenta, porém unir existencialismo com aquele outro
pensamento. Para Sartre o homem pode fazer a sua História, mas não pode fazer nas condições
por ele escolhidas. O homem é historicamente determinado pelas condições, logo é responsável
por todos os seus atos, pois ele é livre para escolher. Logo todas as teorias de Marx estão
fundamentadas naquilo que é o homem, ou seja, o que é a sua existência.
Os fundamentos descritivos e vividos de Sartre (ele se tornou ativo politicamente contra Hitler)
criador do seu Existencialismo é: 1) o homem enquanto ser-em-situação; 2) a sua necessidade de
engajamento; 3) a sua responsabilidade pessoal por todas as ações e “projetos de vida” (tema
vital para os educadores sociais); 4) a liberdade como raiz fundamental da pessoa.
Defendemos algumas relações entre Vigotski e Sartre como faz, por exemplo, Maheirie e França
(2007):
Entendendo o sujeito como produto e produtor da cultura, os autores [Sartre e
Vigotski] podem colaborar para uma psicologia comprometida com seu
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contexto político, porque orientada por uma perspectiva de transformação
social (p. 1).

Ao mesmo tempo tem se comprovado a relação entre Sartre e outro pedagogo com o qual temos
trabalhado que é Paulo Freire, assim como com Vigotski pelas próprias fontes em que eles
fundamentaram, o marxismo (Marques e Oliveira, 2005; Pinel 1998). Há assim uma correlação
entre,
... os pensamentos de Paulo Freire e Vygotsky. Paulo Freire é um dialético.
Vygotsky é um dialético. Um princípio básico das duas obras é o da educação
como uma prática ético-política. Os pontos de aproximação que destacamos
são: a concepção de sujeito histórico-cultural subjacente às duas teorias; a
perspectiva interativa dos dois autores; a proposição da educação como um ato
dialógico; a noção da construção do conhecimento de ambos; e a concepção de
educação (Marques e Oliveira, 2005; p. 1).

Por sinal, para mostrar a amplitude intelectual de Paulo Freire, assim o descreve (Freire, 1996):
Assim, reinventando e superando [Paulo Freire], em parte ou no todo, muitos
dos seus mestres [seus fundamentos], foi – e continua – construindo a sua
própria maneira de pensar. Não há como negar a sua maneira própria de
pensar porque reinventa e supera em parte ou no todo muitos dos seus
mestres, a influência do marxismo, do existencialismo, do personalismo ou
da fenomenologia. São presenças na sua leitura de mundo tanto Marx,
Lukacs, Sartre e Mounier quanto Albert Memmi, Erich Fromm, Frantz
Fanon, Merleau-Ponty, Antonio Gramsci, Karel Kosik, Marcuse, Agnes
Heller, Simone Weill e Amílcar Cabral (Freire, 1996; p. 63).

VIGOSTSKI: AS INFLUENCIAS E ALGUMAS IDÉIAS
Ele foi recebendo influencias do fisiologista Ivan Pavlov (1849-1936) que recebeu o Prêmio
Nobel (1904) por sua descoberta do condicionamento clássico e reações gástricas, mas como
vimos dele também discordava (Rego, 2007).
O “condicionamento clássico”, “pavloviano” ou “respondente” teve como sujeito experimental
um cão (Davidoff 2001; p. 100-108). Um dos princípios filosóficos advindos de sua pesquisa é a
explicitação da plasticidade do homem ao meio, ou seja, o homem é influenciado pelo externo,
pelo social, pelo meio e apresenta tendência saudável adaptativa a novos e diferenciados eventos
humanos.
Em uma Rússia dominada por um império (os czares) de dominante, de “mão firme” contra o
povo, com um proletariado mais e mais humilhado, essa perspectiva era bem aceita pelos
movimentos sociais. Esses movimentos foram os que trouxeram maior popularidade por um
outro e novo regime político. Não em vão que na época aconteciam no país muita revolta e
insatisfação – que como dissemos marcou a filmografia de Eisenstein.
Outra influência primordial (vital mesmo) em Vigotski é a de Karl H. Marx (1818-1883). Marx
era um cientista social interessado por economia, história e filosofia. Alemão de origem judaica
é o maior ideólogo do comunismo científico e organizador do movimento proletário
internacional. Karl interpreta e recria a partir do seu amigo Freidrich Engels (1820-1895),
defendendo que era necessária uma revolução para que os burgueses/dominadores fossem
destituídos, e no lugar, os pobres (proletariado) se apropriassem desse espaço, injustamente
ocupado por déspotas.
Vigotiski encantou-se com as idéias marxistas, entretanto ele já havia conhecido a Psicanálise de
Sigmund Freud (1856-1939), o Behaviorismo Ortodoxo de John Broadus Watson (1878-1958), e
a Gestalt de Wolfgang Köhler (1887-1967).
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A palavra "Gestalt" é de difícil tradução. Ela pode significar algo como "padrão" ou
"estrutura" (Davidoff, 2001; p. 164-168). Ela pode ser significada como: "forma";
“configuração” (Bock et al., 1999; p. 59-69).
O gestáltico W. Köhler realizou uma famosa experiência que teve como sujeito experimental o
Chimpanzé Sultão, nas Ilhas Canárias. Diz Mira y Lopez (1979; p. 51-52) que para,
... a Psicologia da Forma (Gestalt), o chamado "campo' ou "área' da
consciência - conjunto de dados que são percebidos ou sentidos pelo Eu - não
é homogêneo; apresenta diversos "focos" ou núcleos ao redor dos quais esses
dados tendem a centralizar-se, integrando-se numa forma, estrutura ou
configuração (Gestalt), que possui determinadas qualidades, Cada um desses
núcleos se destaca sobre o fundo amorfo e confuso das impressões não
estruturadas, adquire relevo sobre elas e, finalmente, as absorve, deixando-as
apenas como fundo. Para conseguir essa estruturação é preciso uma energia
ou força "estruturante" ou "configurante" (Köhler afirmou, já em 1925, que
"não há Forma sem Formante" (...), e essa força ou energia é a mesma que
impulsiona, orienta, engloba e unifica o "material" de nossos pensamentos.
(...) Aplicando essa mesma idéia à psicologia do pensamento, para
interpretar suas célebres experiências com o chimpanzé Sultão, nas Ilhas
Canárias, W. Köhler demonstrou que a tensão originada pela frustração nas
tentativas iniciais de alcançar uma banana e satisfazer sua fome levou esse
chimpanzé a estruturar subitamente a configuração (Gestalt) de seu campo
visual e a criar um instrumento - ou seja, inventar uma nova técnica - para
alcançá-la. Com efeito, Sultão, em determinado momento, utilizou um
bambu que estava no chão para alcançar o alimento. Depois, para alcançar
uma banana que estava no alto, subiu sobre um barril e derrubou-a com o
bambu. Isto significa que "a necessidade de estabelecer contato entre a boca e
a banana o levou a encurtar a distância e a prolongar a ação do braço
mediante o mesmo ato de reestruturação do campo tensional". Este ato
consistiu em unificar os elementos barril - corpo - braço - bambu - banana
numa série linear, que estabeleceu a continuidade entre o centro de sua fome
e o objeto de sua satisfação.

É essa a revolucionária conclusão a que chega a Psicologia das Formas: tanto a percepção como
o pensamento são processos nos quais se configura a síntese Sujeito- Objeto, a partir da
necessidade dominante, seguindo as leis enunciadas pela Teoria das Formas.
Vigotski, entretanto, fez outra interpretação da descoberta de Köhler. Uma das idéias marxistas é
a de que
... o homem é um ser histórico, que se constrói através de suas relações com
o mundo natural e social. O processo de trabalho (transformação da natureza)
é o processo privilegiado nessas relações homem/mundo (Oliveira, 1998; p.
28).

Isto significa que a vara de bambu é o instrumento, um elemento interposto entre Sultão (e por
extensão o homem) e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação da
natureza. O machado, por exemplo, corta mais e melhor que puramente a mão humana. O
instrumento, pensou Vigotski e seus discípulos Luria e Leontiev , que o instrumento é um objeto
social que é mediador da relação entre o indivíduo e o mundo. Por isso, para Duarte (2000) não
é correto associar Vigotski com o neoliberalismo e as teorias pós-modernas.
A aproximação entre as idéias Vigotskianas e as idéias neoliberais e pósmodernas não pode ser efetuada sem um grande esforço por descaracterizar a
psicologia desse autor soviético, desvinculando-a do universo filosófico
marxista e do universo político socialista (Duarte, 2000; p. 2).
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Em síntese, nesta abordagem, o sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo
que absorve e contempla o real nem o portador de verdades oriundas de um plano ideal; pelo
contrário, é um sujeito ativo que em sua relação com o mundo, com seu objeto de estudo,
reconstrói (no seu pensamento) este mundo. O conhecimento evolve sempre um fazer, um atuar
do homem.
A noção de constituição do homem como ser histórico traz implícita a concepção de que não há
uma essência humana dada e imutável, pelo contrário, supõe um homem ativo no processo
contínuo e infinito de construção de si mesmo, da natureza e da história. Esse processo não é
linear e unidirecional, pois está intimamente relacionado à evolução histórica das necessidades e
dos interesses culturais. De acordo com esses postulados, deve-se partir da atividade real deste
homem para estudar o processo de seu desenvolvimento intelectual. Marx e Engels propõem o
método dialético-materialista para o qual o pensamento analítico deve tomar como ponto de
partida, e de chegada, a prática dos homens historicamente situados.

NEOLIBERALISMO E A PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA
Essa perspectiva advoga que o advento sócio-histórico e econômico do neoliberalismo provocou
críticas e acabou por mais e mais trazer novamente à tona pensamentos psicológicos que relatam
os efeitos das devastações das macro-estruturas no mais profundo ser (o psíquico) do homem.
O neolioberalismo torna-se, nesse contexto, tão poderoso que penetra nas vidas
pessoais/grupais/comunitárias e as relações interpessoais passam a ser modeladas a partir daí,
criando não apenas uma nova ordem econômica e política, mas criando segundo Mancebo
(2002) uma nova ordem cultural através de práticas e discursos que cristalizam de modo
acentuado subjetividades como o mínimo eu (narcisismo), sentimento exasperado que tudo deve
ser íntimo e deve-se viver na intimidade, auto-disciplina e obediência corporal, uma ética que
impede um sentir/pensar/agir global/coletivo, uma indiferença à esfera pública e relações de
dominação etc.
Todo esse projeto do dominador, que também é introjetado pelo oprimido como seu (e que por
não ser o aliena), acaba é óbvio, por interferir no modo como o sujeito se apropria de si, de sua
identidade, auto-percebida como algo centrado unicamente no esforço pessoal/egoísta. e não
construída nesse contexto de despotismo e de verdades absolutas, ou no dizer de Fromm (1976)
a importância que essa sociedade de consumo fornece à posse ou ao modo “ter” – ligado à
morte/confinamento, obsessão-compulsão, contrapondo a nossa real necessidade de sermos no
modo “ser”, ser algo; ser alguém; ser humano e não ser competidor; ser pessoa integral; ser
profunda e honestamente solidário. O homem no neoliberalismo impõe-se introjetando o valor
mercantil e as relações mercantis como padrão dominante de interpretação do mundo e de si
mesmo.

IDÉIAS FUNDAMENTAIS DA PSICOLOGIA SÓCIO–HISTÓRICA
A Psicologia Sócio-Histórica brasileira se fundamenta ou se inspira em Vigotski, que por sua
vez se enraiza no materialismo histórico e dialético de Karl Heinrich Marx (1818-1883) e
Friedrich Engels (1820-1895). Para Marx a produção como matriz das necessidades humanas
gera a oferta dos bens de consumo – as forças produtivas – uma matriz que historicamente
resulta em necessidades. A produção é o motor das relações sociais e da economia. A satisfação
das necessidades é um meio orientado a um fim, que é a produção e o lucro. O trabalho
organizado em função do lucro (portanto, alienado) constrói relações sociais baseadas sobre a
diferenciação de classe. As necessidades acabam elas mesmas sendo condicionadas. Essas
reflexões criaram também as bases para o pensamento de freudomarxistas presentes, por
exemplo, em escrituras de Erich Fromm (1900-1980), Wilhelm Reich (1897-1957), Geza
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Roheim (1891-1953), Herbert Marcuse (1898-1979), do brasileiro Hélio Pellegrino (1924-1988)
e os argentinos José Bleger (1922-1972), Marie Langer (1910-1987), Oscar Abelardo Masotta
(1930-1979) e Enrique Pichon-Rivière etc., sobre as necessidades humanas: o consumo como
resposta para a repressão da libido e conseqüente busca de gratificações e compensações
desenfreadas por parte do sujeito.
Oliveira (1998) descreve os principais postulados marxistas que inspiraram a psicologia
soviética de Vigotski. O modo de produção da vida material condiciona a vida social, política e
espiritual do homem. Esse homem é um ser histórico, que se constrói através de suas relações
com o mundo natural e social. O homem ao transformar a natureza (e o faz pelo trabalho)
experencia um processo privilegiado, homem/mundo, nessas relações. A sociedade humana é
uma totalidade em constante transformação, sendo um sistema dinâmico e contraditório (um
processo sempre em mudança). Assim, nesse contexto, as transformações, síntese dialética, são
qualitativas, significando que a partir de elementos presentes numa determinada situação, novos
fenômenos emergem.
Bock et al. (1999; 2001) descrevem cinco idéias que devem nortear o sentir/pensar/agir a
Psicologia Sócio-Histórica Brasileira:
4.1) - Não existe natureza humana ou uma essência universal. Essa “natureza” humana se
atualiza no mundo mesmo, no mundo concretamente vivido;
4.2) - Existe a condição humana, sendo o homem ser ativo, social e histórico, construindo sua
existência na ação/atividade (individual/social) sobre a realidade, produzindo o necessário para
satisfazer suas necessidades sociais que o são, por serem produzidas historicamente na
sociedade.
4.3) - O homem é criado pelo próprio homem, pois nada no homem é pronto, mas está sempre
por vir a ser, sendo construídos na relação com os outros homens dentro de determinada cultura
já existente e que impõe as atividades neste meio: “... é do instrumento e das relações sociais,
nas quais esse instrumento é utilizado, que o homem retira sua potencialidades humanas” (Bock
et al., 1999; p.91). Esse ser, o que nos constitui, na relação com o mundo exterior, o
apreende/interioriza ao seu mundo interno (“eu”; “ego”; “self” etc.), criando esse espaço (“eu
mesmo”), fornecendo uma singularidade na pluralidade de ser: sua individualidade ser-nomundo. A mediação realizada entre as relações sociais e das atividades que o ser desenvolve,
provoca-o a individualizar-se, tornando-se homem que necessita expandir suas potencialidades
(a partir do seu desenvolvimento real) e um ser de sentido (sentido de ser) no “seu” mundo, isto
é, passa a fornecer significado a ele. Instrumentos, signos (linguagem, por exemplo) são
mediadores desse ser-no-mundo. A linguagem é produzida também, e ela materializa dando
forma a capacidade do ser humano em representar a realidade: “Juntamente com a atividade, o
homem desenvolve o pensamento. Através da linguagem, o pensamento objetiva-se, permitindo
a comunicação das significações e o seu desenvolvimento” (Bock et al., 1999; p. 91). A
linguagem é essencial na construção da consciência (mundo interno/”eu”): “... a linguagem
apreende e materializa o mundo de significações...” (Bock et al., 1999; p.91). Essas afirmativas
são compatíveis com Vigotski, que é o grande nome, no qual os psicólogos sócio- históricos
brasileiros vão se “nutrir”, e para ele “a atividade é semióticamente mediada, sendo preenchida
por significações que constroem a subjetividade humana” (Rosa e Adriani, in Kahhale et al.
2002; p.274).
4.4) - O homem concreto é objeto do estudo da psicologia, isto é, a Psicologia Sócio- Histórica
passa a se interessar pelo ser como determinado histórica e socialmente, sendo compreendido
por suas relações e vínculos sociais, sua inserção em uma determinada sociedade (espaço), em
um momento histórico (tempo). Devem os psicólogos sócio- históricos situar o homem no
aqui/agora, identificar as determinações e desvela-las dentro das quatro "leis" da dialética
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(Gadotti, 1983; 1993), que são: 1) tudo se relaciona (princípio da totalidade); 2) Tudo se
transforma (princípio do movimento); 3) Mudança qualitativa (princípio da mudança
qualitativa); 4) Unidade e luta dos contrários (princípio da contradição);
4.5) - Os fenômenos sociais estão simultaneamente dentro/fora dos sujeitos, isto é, estão na
subjetividade individual/subjetividade social do ser humano. Rey (1997; in Bock et al. 1999; p.
92-93) pontua que a subjetividade é esse sistema integrado, interno/externo, seja na sua
dimensão social, seja na individual, “... que por sua gênese é também social”. Não sendo nem
interna e nem externa, a subjetividade supõe outra representação teórica na qual interno/externo
não se excluem, convertendo-se em “... dimensões de uma nova qualidade do ser: o
subjetivo” (Bock et al., 1999; p.93). A subjetividade social integra as configurações subjetivas
(grupais/individuais) dentro dos distintos níveis da vida social. Assim, para compreender esse
ser-no-mundo, na sua complexidade de sentir/pensar/agir é indispensável conhecer o mundo
social, esse aqui/agora/passado/perspectivas futuras, no qual o ser humano está posto e do qual é
seu construtor, investigando então os valores sociais, as formas de relação e de produção desse
mesmo mundo, bem como desvelando os modos de ser em nossa sócio- historicidade.
Em síntese, a Psicologia Sócio- Histórica Brasileira descrita por Bock et al. destaca que o
homem é um ser sócio- histórico; um ser que apreende a ser (ser homem); um ser que trabalha e
utiliza instrumentos etc.; um ser que cria e utiliza a linguagem e outros signos; um ser que
compreende o mundo ao seu em redor.

CATEGORIAS PARA ESTUDAR O HOMEM
Ciampa (2001) e Adriani (in Kahhale, 2002), ao efetuarem, cada um, estudo de caso psicológico,
onde enunciam as três categorias fundamentais para estudar o homem dentro de uma perspectiva
sócio-histórica: a identidade, a atividade e a consciência. Bock et al. (1999; 2009) também
enuncia essas categorias indispensáveis acrescentam (2008): a linguagem, as relações sociais, o
sentido e o significado.
Categoria é uma construto teórico que objetiva, ao enunciar a palavra-chave daquele referencial
ou aporte teórico e as possibilidade de compreende-la, explicar (ou compreender) de uma
determinada parte do real (dados jurídicos) obtidos em um estudo ou pesquisa. As categorias se
dão em um processo de interdependência e com movimentos constantes. Uma categoria de
análise constitui-se em um elemento que é utilizado como referencial para submeter um objeto a
uma análise. É um recurso teórico que vai subsidiar a compreensão de um dado fenômeno. É
mediação para a compreensão de um determinado objeto.
5.1. Identidade: Refere-se as representações de si mesmo e os sentimentos que a pessoa constrói
do “eu”, a partir de suas vivências. Essa categoria explica o sentimento pessoal e a consciência
de que se é dono de um “ego/eu/self”. “Eu sou eu, e sei quem sou diante de outros ‘eus’ ao
derredor e dos outros ‘eus’ de mim”. Estamos a falar da consciência de minha exclusividade e a
continuidade de mim mesmo. Entretanto para “eu” dizer “eu mesmo”, necessito de oposição de
um outro “eu” (diferente do meu “eu mesmo”) e é a partir desse outro que me constituo e “me”
reconheço como ser único, singular: singularidade na pluralidade do ser em ser. Na relação com
os outros reconheço a “mim”.
A identidade começa pelo meu nome (que um outro alguém me fornece) ou me recrio mais
adulto, um outro nome, diferente do original: “Eu posso denominar-me diferente do que fizeram
comigo?”. Entretanto “eu sou” no mundo, isto é, a realidade socio-histórica (política, economia,
tradições, clima psicológico etc.) marca esse ser-no-mundo.
O “eu” é um humano e o que é humano não me é (in)diferente. Pertenço a categoria humana
mesma e essa igualdade logo me conduz à diferença pois sou eu diferente de outros “eus”. Essa
diferença pode ocorrer via atividade, naquilo que estou a fazer/agir. E tudo que “eu” faço (minha
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obra) refere-se a “mim mesmo” e sou eterno devir a ser: metamorfose. Para se eu dependo do
meu sentir/pensar/agir . Na trajetória de “mim” como ser-no-mundo vou enfrentando desafios e
adversidades, vivências de dor, alegria etc. Ser ou não ser, eis a questão! Vou resistindo ou me
submetendo.
Uma auto-imagem se constrói ao longo de experiências de trocas do ser humano para com
outros: a mãe, os pais, a família, a parentela, os amigos de infância e as sucessivas ampliações de
círculos advindos dos outros: outros sujeitos investidos de sentimentos, outras pessoas investidas
de nomes próprios, posições e regras sociais de atuação. Entretanto, segundo Jacques (1998) e
Ciampa (1992), nós não devemos limitar o constructo de identidade ao de autoconsciência ou
auto-imagem. A identidade é o ponto de referência, a partir do qual surge o conceito de si e a
imagem de si, de caráter mais restrito. Seria mais sensato dizer que essa singularidade, o
reconhecimento pessoal dessa exclusividade, não é construída, mas vai sendo construída, a fim
de abandonar a noção de imutabilidade. A identidade não se apresenta sob a forma de uma
entidade que rege o comportamento das pessoas, mas é o próprio comportamento, é ação, é
verbo.
A identidade para Laurenti e Barros (2000) constrói-se/constitui-se de uma multiplicidade de
papéis. Na execução de um papel social, como o de mãe, por exemplo, estará "introjetado" nesta
mãe a dimensão social em sua totalidade, desde a formação da palavra mãe e sua suposta função,
bem como a dimensão individual, que por sua vez se constitui no social. Há uma articulação, em
que os limites, se é que realmente existem, entre o social e o individual se confundem. Para
existir um, são necessários dois, não apenas do ponto de vista da concepção, da genética, da
sobrevivência, mas sobretudo em se tratando do homem ser como tal (um sempre vir a ser, pois
inacabado). O homem concreto, só é pelo outro: quando olha/sente o outro, diz intimamente "eu
sou e estou sendo, igual e diferente!". Sob essa perspectiva é possível conceber a identidade
pessoal como social, superando a falsa dicotomia entre essas duas instâncias.
5.2. Atividade: é definidor de um “lugar social”, englobando as relações que o sujeito constrói
com seus companheiros de existência e com o meio social, e o “faz” objetivando atender as
necessidades sócio-historicamente construídas. A atividade necessita ser compreendida dentro
do mundo vivido nas relações interpessoais. A atividade ilumina o ser que está sendo ao
“construir” algo, estando ainda ai em constante relação. O trabalho é uma atividade onde o
homem modifica o meio social e se modifica. É, pois práxis (ação) uma energia prática (da
atividade) humana e social; união entre o que se faz (prática/atividade) e o que se pensa sobre o
que se faz (teoria). A práxis trata da reação do homem às suas reais condições de existência,
inserindo-se na produção (práxis produtiva) e na transformação da sociedade (práxis
revolucionária).
5.3. Consciência (etimologicamente vem do latim, conscientia: conhecimento partilhado com o
outro): Refere-se ao modo do homem reagir ao mundo objetivo. Ele compreende esse mundo
transformando-o em idéias e imagens, bem como estabelecendo relações entre essas
informações. Passa então a compreender o que constrói nesse mundo mesmo. A consciência se
refere a esse saber, esse modo de compreendê-lo ou de sabe-lo.
Mas esse saber envolve não apenas a logicidade, mas os afetos. O afeto é indissociável da
cognição e da psicomotricidade, e sua tonalidade (agradável/desagradável) nasce da relação
meio e o “eu”. Os afetos originários ou matrizes psíquicos dos afetos são o prazer e a dor, e os
dois afetos da vida são o amor e o ódio. O sentimento, estado mais atenuado e durável da
afetividade é compatível como o amor, por exemplo. Já a emoção, estado agudo e transitório da
afetividade é compatível com o ódio, por exemplo.
A consciência é produto, pois das relações sociais que são criadas no mundo. Para
aperfeiçoamento dela é necessário condições externas estimuladoras como o trabalho, a vida
social e a linguagem. O homem encontra o mundo já pronto (os objetos e os significados já estão
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dados), e nas relações sociais o homem se apropria de tudo que puder e constrói o sentido de ser
“si mesmo”: compreensão dos outros (do mundo; dos objetos; do outro de si; realidade social
etc.) e do “eu”.
O cientista pode apreender a consciência por meio das mediações. O ser pensa/sente/age
referindo-se ao mundo real e a consciência é encontrada nas representações sociais (crenças,
valores, imagens etc.) As representações sociais (RS) são conceitos, proposições e explicações
originadas e emergidas (pelas linguagens) do senso comum (cotidiano) via relações
interpessoais. É, pois, um conhecimento socialmente construído e compartilhado, com um
objetivo prático: concorrer para a construção de uma realidade comum a um conjunto social,
servindo de guia para o ser humano sentir/pensar/agir a si mesmo, o outro e o mundo. Destaca
Sá (1998) que o estudo das RS se prestam, entre outras coisas, para que se proponha
intervenções a partir do conhecimento de como pessoas/grupos representam socialmente
determinado objeto, saber, ‘coisa’ etc.
5.4. Linguagem: A linguagem é vital para a construção de nossa consciência e é com ela que nos
expressamos no mundo. ”A linguagem, com suas palavras, é um dos mais importantes veículos
de transporte do campo objetivo para o campo da subjetividade e vice-versa” (Bock et al., 2008;
p. 81).
5.5. Relações sociais: os vínculos são também vitais; eles desvelam o sentido de experienciar o
“vivido+eu+tu+outro+nós-no-mundo”. Essas relações nos afetam (nos tocam com afeto) e, daí
nós fazemos registros emocionais. Toda essa vivência vai então, nos permitindo formar nossa
consciência no mundo.
5.6. Significado: O significado é a estrutura da língua concreta - em questão de análise. “Os
significados, em outras palavras, derivariam de sinais puramente lingüísticos e deveriam ser
pesquisados unicamente no contexto do código do qual fazem parte. Dado que a visão de mundo
de uma cultura é expressa a partir de uma linguagem natural, assim como pela quantidade de
palavras existentes naquela língua e pela divisão dos sememas expressos entre as palavras que
podem exprimi-los, não tem sentido procurar o significado de uma palavra na palavra de uma
outra língua e de uma outra cultura. Cada palavra teria um significado relativamente preciso
somente dentro do código lingüístico da própria língua” (Osimo, 2010; p. 1). Encontram-se
significados das palavras com outras palavras. Mudando o contexto cultural muda-se o
significado do que é dito e ou expressa. O significado como tradução, como compreensão do
vivido e do sentido – o rumo, o norte, a direção que toma o ser (sendo) no mundo é entendido
(dá-se significado ao sentido). Quando digo o sentido de algo (linguajeado) estou fornecendo o
significado.
5.7. Sentido: O sentido é o valor que assume uma certa designação dentro de uma cultura
específica, diz Osimo (2010). Entre significado e sentido não há uma barreira intransponível.
Vigotski destaca que o sentido de uma palavra é soma de todos os fatos psicológicos em toda
consciência humana, tendo uma função dinâmica, fluída, complexa, tendo zonas de estabilidades
variadas. O significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto
de algum discurso, tratando-se de uma zona mais estável, uniforme e exata. “O significado (...) é
um ponto imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de sentido da palavra
em diferentes contextos” (2008). O sentido da vida refere-se ao propósito ou intento dessa vida –
um sentido constituído no mundo. Sentido como direção/ rumo/ norte em que alguma coisa (no
mundo) se desloca ou atua ou é imaginada deslocar-se ou atuar; rumo que toma alguma coisa (no
mundo). O sentido pode ser um ponto de vista que ao ser expressado (de diversos modos do ser
sendo no mundo) mostra o significado dele (do sentido vivido pela pessoa), por isso ambos os
aspectos (significado e sentido) são indissociados. No existencialismo sócio-histórico o vivido
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está sendo sentido e tendo esse sentido, que descrito e analisado (interpretado) fornece-lhe de
modo formal seu significado: Qual o sentido da vida? Ora, é seu expressado que mostra ao
‘olhar vívido’ do pesquisador um ou mais significados; novos e outros significados ao sentido
vivido de modos diferenciados ao ‘olhar de sentido’ do pesquisador, do profissional da
Pedagogia Social (ou daquele oficio que recorre à Pedagogia).

PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA, A ESCOLA E A PSICOPEDAGOGIA.
As atitudes de discriminação, preconceito e estigma contra alunos empobrecidos são sóciohistoricamente construídos pela ideologia dominante agora identificado com o neoliberalismo.
Esses valores e atitudes são vividos e introjetado pelos educadores que lhes vivem sentidos e dão
significados a esses vividos no mundo.
Barbosa (2003) estudou o discurso do Programa Gestão Escolar Municipal do Instituto Ayrton
Senna, e seus efeitos em uma escola pública da Serra, Estado do Espírito Santo. A autora
(des)velou as subjetividades cristalizadas e legitimadas pelo neoliberalismo onde, a partir da
mítica figura do automobilista Senna, mostra o modo de construção de valores individualistas,
do esforço pessoal, da luta e vitória a quaisquer preços, legitimando o individualismo
competitivo e submissão corporal levados ao seu mais alto e maníaco teor.
Os movimentos sociais mais envolvidos para com a causa desses alunos que já tem o seu
“destino” marcado na classe social a qual pertence, revelam o quanto refutaram as afirmações
míticas no discurso preconceituoso. Os alunos agitados, pobres, negros, gays, indígenas,
usuários de drogas, epilépticos, deficientes físicos, emocionalmente perturbados, soropositivos
ao HIV, hansenianos, diabéticos etc., vivenciam um processo de exclusão social, psicológica,
política, econômica que encontra reprodução nos sistemas educacionais escolares e não
escolares.
Os aparatos educacionais desenvolvem esquemas sutis de rejeição, gerada por idéias
preconceituosas que influenciam negativamente na construção da identidade das crianças, no
interior mesmo desses Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), como bem pontua Althusser
(2000). Saviani (1989; 1992) diz que o,
... Fenômeno da marginalidade inscreve-se no próprio seio das ralações de
produção capitalista que se funda na expropriação dos trabalhadores pelos
capitalistas. Marginalizada é, pois, a classe trabalhadora. O AIE escolar, em
lugar de instrumento de equalização social, constitui um mecanismo
construído pela burguesia para garantir e perpetuar seus interesses. Se as
teorias não críticas desconhecem essas determinações objetivas e imaginam
que a escola possa cumprir seu papel de correção da marginalidade, isso se
deve simplesmente ao dato de que aquelas teorias são ideológicas, isto é,
dissimulam, para reproduzi-las, as condições de marginalidade em que vivem
as camadas trabalhadoras (Saviani, 1989; p.23-24)

No contexto social do qual a escola faz parte, é que a identidade do aluno irá se constituir. No
consultório de Psicopedagogia o aluno encontrará uma psicopedagoga preconceituosa, mas que
nega sê-lo; ela acaba mantendo a hegemonia não trazendo à lume na clínica o social crítico e
provocador.
Trabalhando o preconceito ao aluno negro, Oltramari e Kawahala (2003) reafirmam que uma
criança ao nascer pertence a determinada etnia com características físicas próprias, pertence
também a uma determinada classe social, e a uma família que mora em um bairro de uma
cidade.
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O conhecimento de si se dá pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos
identificados através de seu grupo social, sua história, tradições e cultura.
Assim terá relações que irão dar significados as suas experiências,
possibilitando a constituição de uma certa identidade, fazendo com que este
sujeito identifique-se ou não, com o grupo ao qual pertence (p.1).

Leontiev (1978) destaca a importância do homem no mundo para com o outro e os sentidos que
ele dá a tudo e a todos: “a significação é, portanto, a forma sob a qual um homem assimila a
experiência humana generalizada e reflectida” (p. 94). É através destes significados ou sentidos
que o homem vai construindo todos os seus (pré)conceitos em relação as diferenças, os
diferentes: o si mesmo, o outro, o mundo. A escola então é mais uma organização, onde o serno-mundo se constrói para com seus companheiros, espaço/tempo onde se dará a sua tecitura e o
seu urdimento acerca da identidade que se formará: “Quem eu sou?” Não raro, o espelho
responderá: “És feio, pobre, viado, doido, preto, sujo, burro” etc. O desenvolvimento da autoestima estará fadado ao menosprezo característica subjetiva reservada aos empobrecidos,
rejeitados e humilhados. A escola, nesse sentido, acaba por desenvolver programas e projetos
legitimadores da baixa auto-estima, e não é que esse “desejo” em destruir o outro de si aparecerá
explícito, serão as sutilezas que se iluminará e legitimará tudo o que há de dor e inóspito. Há
“uma luz no fim do túnel?” Há. Precisa-se criar a necessidade de movimentos sociais que sejam
permeados por um pensar/sentir/agir que defenda a escola pública e de boa qualidade para todos.

A PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA
PEDAGOGIA SOCIAL

BRASILEIRA:

IMPACTOS

NA

Diz Pinel (2010) que:
A Pedagogia Social [e toda Pedagogia é social], (pró)cura cumprir, no mundo
científico[mas também artístico e literário], a criação inventiva dos requisitos
para a sustentação teórica (ou dimensão discursiva) para a efetiva ação de
intervenção da Educação Social, isto é, dos educadores sociais, seus
praticantes. Ela é a ciência da Educação Social, que por sua vez é um fazer
que ganha sentido com a outra – indissociadas – e Paulo Freire é o seu
Grande Nome. Freire é um pensador complexamente rico e aberto aos mais
diversos modos de ação e de fundamentações teóricas plenamente
negociáveis, que traz em seus escritos profundas marcas marxistas, assim
como as humanistas, as fenomenológicas e as existencialistas, que
contemporaneamente podem retornar com sentido – consentido? (Pinel,
2010; p. 1).

Como se afirma, o pedagogo brasileiro e de renome internacional Paulo Freire 70. Para ele é claro
que é,
... um intelectual que não tem medo de ser amoroso, eu amo as gentes e amo
o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo, que eu brigo para que a
justiça social se implante antes da caridade (in: Manfredi, 1978).

Sua proposta em Pedagogia Social é o de resgatar e ou traze a lume das práticas educativas a
justiça social, os direitos humanos, sua discussão e reflexão como parte da ação pedagógica – e
aqui pedagógica social.
Mas está evidente que a educação não é tudo e ela sozinha não transforma a sociedade, mas ao
mesmo tempo destaca que sem a educação transformação social não acontece. Ele então coloca
70

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em Recife (Brasil) no dia 19 de setembro de 1921 e faleceu em São
Paulo (Brasil) no dia 02 de maio de 1997.

164
os processos pedagógicos no seu lugar de humilde não-submissa e ao mesmo tempo sua
vitalidade.
O caminho para essa proposta é a da boniteza e da alegria – que são seus rigores mais
acentuados.
A proposta da Psicologia Sócio-Histórica Brasileira (Bock et al., 2008) condiz com as idéias
desse educador, pedagogo e professor. As marcas “teóricas-práticas” dele são dessas searas,
reforça Pinel (2010; p. 1): o marxismo, a fenomenologia, o humanismo, o existencialismo. Ele
destaca a importância das relações sociais, o sentido e o significado do vivido, a atividade, a
consciência e a atividade. A própria Bock (et al., 2008) trabalha com as idéias “freireanas”
trazendo-o ao bojo da Psicologia que descrevem.
Quanto às práticas ou os modos de praticar a educação social pela via de sua Pedagogia (que é
Social) encontramos em Freire (1996) as possibilidades.
Na sua proposta Freire foca uma educação que respeita todo o educando (incluindo os mais
desfavorecidos) e liberta o seu pensamento de tradições desumanizantes - porque opressoras. A
esperança e o otimismo na possibilidade da mudança pode ser um dos passos mais gigantes na
construção e formação científica (e artística) do educador social que "deve coincidir com sua
retidão ética" (p18).
Paulo Freire procurou na sua obra denunciar injustiças, capturar e descrever os problemas,
definir o homem e o mundo e como teórico propôs soluções para as problemáticas, através de
intervenções de sentido. Sua teoria nos ensina a (pró)curar sentido na educação. Ele então
descreve os pontos vitais para essa intervenção social educativa: a rigorosidade metódica e a
pesquisa; a ética e estética – quão belo é cuidar; a competência profissional; o respeito pelos
saberes do educando e o reconhecimento da identidade cultural; a rejeição de toda e qualquer
forma de discriminação; a reflexão crítica da prática pedagógica; saber dialogar e escutar; o
querer bem aos educandos; o ter alegria e esperança; o ter liberdade e autoridade; o ter
curiosidade; o ter a consciência do inacabado – dentre outros. Cita ainda a corporeificação.
Para Paulo Freire a corporeificação das palavras pelo exemplo se realiza a
partir do momento em que “não há pensar certo fora de uma prática
testemunhal”, desta forma, a(s) prática(s) do(s) discurso(s) é(são) o
testemunho do tipo de educação que queremos passar, do tipo de padrão que
a sociedade mantém e do tipo de “exclusão”, que é o pior de tudo, e tem
como alvo as classes menos favorecidas. Se a escola não pára um momento
objetivando discutir o seu papel, imagine para onde o barco caminha ! A
escola não quer vitórias palpáveis através de prêmios e troféus, luta por
favorecer o amanhã de seus educandos na forma de vitórias concretas e
duradouras que se estendam para o benefício de todos os cidadãos na
construção de uma sociedade mais justa. E o discurso na sala de aula coloca
o outro a par dos outros e de si próprio à medida que reconhece o meio em
que vive. Não é apenas “dizer”, mas encontrar o que se diz na realidade das
inúmeras realidades de cada educando (Martins, 2010; p. 1).

Uma das ferramentas mais utilizadas pelo educador social é um método marcantemente marxista
e existencialista. Trata-se do Método Ver-Julgar/Avaliar/Agir/Rever-Com-Sentido e comemorar
os sucessos obtidos e enfrentando as tristezas. Ele foi descrito inicialmente por Boran (1979),
Marins (2009), Gerolin Filho (2010) e reestudado por nós a partir de nossas práticas de formação
do educador social e de outros profissionais que recorrem a esse e outros métodos que
procuramos dominar.
Qual o sentido (e significado) desses termos?
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VER - informar sobre a realidade... Como olhar a realidade para conseguir ver o VER? A
realidade humana é muito complexa, é um mistério, nunca a conheceremos na sua totalidade.
Deve-se mergulhar na realidade, inserir-se, encarnar-se. Para abordar a realidade, é preciso partir
de alguns campos principais: econômico, político, social, ideológico e religioso.
JULGAR - formar novos paradigmas... O julgar tem o sentido de iluminar, de criticar, de
confrontar a realidade à luz da óptica social e histórica. Trata-se de: analisar as causas e
conseqüências dos fatos; questionar criticamente o que se vê; discernir o que está ou não a
serviço da vida – atuando contra as desumanidades, injustiças etc. O pode ter alguns critérios
como: o respeito à vida e à dignidade humana, o bom senso e os valores culturais que
consideramos indispensáveis.
O "julgar" exige: conhecimento da realidade humana e social; discernimento crítico à luz da fé e
do evangelho; escuta da palavra que se revela nos acontecimentos; conhecimento dos aspectos
discursivos sociais e históricos na construção do processo de subjetivação; capacidade de superar
preconceitos.
Cada pessoa tem uma parte na transformadora da realidade constatada. Antes de mais nada é
preciso afirmar que a vivência com o método nos indica que os movimentos são dialéticos e não
rígidos. Didaticamente podem ser desvelados isoladamente, mas seu funcionamento é dialético;
ele é vivido dialeticamente.
AGIR – significa transformar a realidade.... O "agir" não é fazer coisas, mas é ação
transformadora da realidade constatada. O agir educacional social é: uma atitude positiva diante
da vida; uma transformação pessoal (subjetiva) e que se procura integral; produtora de
conseqüências na sociedade; o resultado do ”ver" e "julgar"; compromete toda a comunidade
envolvida com o educador social ou outro profissional que recorre ao método.
Falamos de um "agir" que tem momentos sensíveis e intuitivos (ou planejados – especialmente
planejado, executado e avaliado de modo indissociadamente dialético) para acontecer. Os
autores recomendam a não perder a paciência, ter cuidadosa atenção concentrada e seletiva.
Também se fala em evitar a acomodação, mas sem cair no ativismo. E para ampliar a
consciência crítica e sensação concreta dos controles dos eventos: Lembrar que, através da nossa
ação, fazemos a história.
REVER-COM-SENTIDO – é avaliar, ver-de-novo, sentir outra vez... Avaliar é ver-sentir
"hoje" o que fizemos "ontem" para melhorar o agir de "amanhã". É uma parte importante do
método e, às vezes, é esquecida. O "avaliar" é um novo ponto de partida do método, porque é um
novo "VER" que exige um novo "JULGAR" para dar seqüência ao "AGIR".
COMEMORAR COM ALEGRIA - Consiste em celebrar nossas conquistas, esperanças e
tristezas, nossa conversação, união e organização. A comemoração alegre é a ocasião em que
enfrentamos tudo, do sucesso ao fracasso (tristezas). Nessas comemorações ressalta-se o
compromisso de viver a amizade acima de tudo, a amizade que une e produz solidariedade e luta
pela justiça.
Outros métodos poderão ser utilizados desde que abertos a uma vertente de pensar-sentir-agir
Psicologia Sócio-Histórica. Pinel (2006) cita os seguintes instrumentais utilizados por
educadores sociais de rua: a) o relacionamento de ajuda baseado em Robert R. Carkhuff e
retrabalhado de modo didático por Miranda e Miranda e Antonio Carlos Gomes da Costa (2006);
b) o Método Ver-Julgar-Agir (que é o único que traz uma filosofia social-histórica explicitada
social e histórica; o texto de Boran); c) o Psicodrama – de Jacob Levy Moreno (1892-1974)
retrabalhado por Taís Lima.
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Há que se destacar uma obra mais metodológica de Paulo Freire (1996), que está se tornando
clássica, que é o texto “Pedagogia da Autonomia”, onde se destaca a importância do diálogo e
da escuta, bem como o uso de outras ferramentas como pôsteres, internete etc.
Outra metodologia tem sido a aplicação do método etnográfico na educação social, e isso pode
ser capturado do próprio Pinel (2004). Também tem ocorrido a Pedagogia Social reportar-se aos
métodos de investigação-participante e ação.
Perlongher (1987) ao investigar o cotidiano (na cultura) de “rapazes que se prostituiam” [uma
clientela/ educando do educador social] em São Paulo, descreveu os seus métodos de coletas de
dados, que para Pinel (2004) significou um modo de, através da pesquisa participante, inventar
modos de produzir educação social junto aos prostitutos objetivando prevenção contra as
DST/HIV-Aids.
Descreve o autor (Perlongher, 1978) o que ele fazia:
... não há melhor maneira de estudar o ‘trottoir’ do que fazendo ‘trottoir’
(p. 34).
...a estratégia adotada tem sido a de procurar uma interação sistemática e
eficiente com as populações do ‘gueto gay’ do centro da cidade. Esta foi
facilitada tanto por experiências anteriores – meu trabalho sobre prostituição
masculina em Buenos Aires [...] – quanto por fatores residenciais. Não
necessitei [...] alugar apartamento na área, já que residia na mesma zona de
‘trottoir’, a poucos quarteirões dos pontos principais de pesquisa (p. 34).
A observação participante, recomendada classicamente pela antropologia,
exige um grau considerável de interação e integração com o grupo estudado.
(p. 32)
No caso dos prostitutos de rua, eles não costumam conformar grupos
organizados formalmente [...]. A observação participante deverá, então,
apelar para técnicas menos politizadas (p. 33).

Assim, para trabalhar na educação para a prevenção contra as DST/HIV-Aids, é indispensável
ter compromisso, envolvimento; cumplicidade, cuidado. Não adianta se comportar de acordo
com uma relação em que o educador é superior-ativo e o michê (aluno) é inferior - passivo.
O educador fracassará se reproduzir a relação professor-aluno tal qual preconizada na
abordagem tradicional de ensino.
A relação professor-aluno é vertical, sendo que um dos pólos [o professor]
detém o poder decisório quanto à metodologia, conteúdo, avaliação, forma de
interação na sala de aula, etc. Ao professor compete informar e conduzir seus
alunos em direção a objetivos que lhes são externos, por serem escolhidos
pela escola e/ou sociedade em que vive e não pelos sujeitos do processo [...].
O papel do professor está intimamente ligado à transmissão de certo
conteúdo que é predefinido e que constitui o próprio fim da existência
escolar. Pede-se ao aluno a repetição automática dos dados que a escola
forneceu ou exploração racional dos mesmos (Mizukami, 1986, p. 14-15).

Como se observa, a relação educador-michê não pode e nem deve ser vertical, sim deve procurar
ser (sendo) horizontal.
A rua não é um espaço fechado como uma sala de aula onde a estrutura física modelar pode
viabilizar o despotismo de alguns e certos professores.
Na educação não-escolar caracterizada por Pedagogia Social que propomos aos prostitutos, a rua
é uma grande, ampla sala de aula à deriva – e por isso inventiva e provocativa. Ela está
totalmente reformulada, pois aberta, e joga-se nos braços de todos os passantes, as paisagens, as
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coisas dessas paisagens, os outros. A regra é por vezes desregrada. A balbúrdia e a aventura dão
suas marcas, e o educador reconhece esses e outros aspectos quando se propõe aí atuar. Por isso,
dizemos que é uma aventura pedagógica. O educador fica atento a tudo. A proposta pedagógica
inusitada é de envolvimento-distanciamento do método de pesquisa (e de intervenção)
fenomenológico existencialista social e histórico:
O educador deve, ao mesmo tempo, aproximar-se do educando, no plano do
relacionamento solidário, e dele e de sua circunstância ser capaz de afastarse, no plano da reflexão crítica. Tal postura não é fácil, ela exige senso
prático e veia teórica, implicando no desenvolvimento de uma inteligência do
instante de uma noção clara de processo. Isso exige da parte do educador,
uma estreita disciplina de contenção e despojamento (Costa, 1991, p.
99-100).

Na prática pedagógica, o educador de rua envolve-se existencialmente e, ao mesmo tempo,
reflete acerca de seu pensar/agir a educação – qual o sentido do que eu vivi envolvido com o
educando? Ele o faz pelo exercício de apreensão do sentido (distanciamento reflexivo). O sonho
pedagógico que move os educadores de rua na saúde dos prostitutos é, pois, democrático,
competente (planejamento, conteúdo, didática etc.), solidário, corajoso... O michê está exposto à
morte, pois a AIDS o circunda. Buzzi (1997) diz que “o pressentimento da morte nos põe no
cuidado71 da vida e nos dá também a possibilidade de transcendê-la...” (p. 148).
O educador parece reconhecer a morte como a “desconhecida” que está próxima ao nosso
mundo conhecido, bem junto ao nosso ser – em estado de projeto aberto de vida. Nesse contexto,
é vital cuidar do ser (sendo) no mundo. O educador procura transcender-se pelo amor, pelo
trabalho e até pelo sofrimento inevitável três categorias que dão sentido a vida, segundo Frankl
(1981).
O modo-de-ser(sendo) cuidadoso, no sentido de Waldow (1995, 1998), leva o educador de rua,
inicialmente, a escutar para conhecer e sentir o educando. O “escutar-mesmo” é a intervenção
mais presentificada. Buzzi (1997) confirma que “para cuidar é preciso enamorar-se ao qual se
quer cuidar” (p. 86) – e nisso tem um tom amoroso a essa Educação Social, que, entretanto não
nega os movimentos de violência que ocorrem nos seus meandros de sentido.
A escuta é de difícil aprendizagem e só se aprende fazendo, sentindo e pensando a seu respeito.
Não aprendemos a escutar quando falamos aos outros de modo arrogante, como se fôssemos
donos da verdade a ser transmitida aos educandos (Freire, 1988). Escutando empaticamente os
prostitutos/clientes/comunidade é que os educadores de rua aprendem a falar e agir para e com
os educandos. Na fala (discurso) e na ação (inter-in-venção), pensar/fazer, é que homens,
parafraseando Arendt (1983), revelam ativamente suas identidades pessoais e singulares.
Mostram o que são.
Educador, michê, clientes, transeuntes e comunidade são parceiros dessa empreitada pedagógica
que explode no sentido da vida, exigindo, por isso, responsabilidade e consciência. O poder de
saber não é negado, por isso sabiamente dividido. Não é que se elimina a “autoridade” do
educador, mas a transforma,
...através de realidade72 de interação educacional no grupo e na relação de
ajuda individual, pois o saber do educador irrompe com o saber do grupo e
71

“Dissemos que o cuidado estrutura a existência humana-no-mundo. Buscando-nos e preocupamo-nos
com ela” (Buzzi, 1997, p.148). Damos tudo para salvar a existência, e o fazemos pelo cuidado.
72
Doxsey (1985) estuda a sala de aula universitária compreendendo-a como comunidade de
aprendizagem, descrevendo ainda o contexto psicológico para mudança, referendando-se na abordagem
centrada na pessoa. Entretanto, algumas de suas idéias podem ser aplicadas ao contexto de educação de
rua.
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do indivíduo. Os conhecimentos do professor são traduzidos em
questionamentos, reflexões, observações, gestos e reações às pessoas
(Doxsey, 1985, p. 10).

Cada um tem alegria de ensinar, e com isso aprender – uma alegria marcada por Espinosa –
indissocia-se alegria da tristeza, mas lutamos por sermos alegres ativos.
O educador de rua, na prevenção contra as DST/AIDS, no trabalho, junto aos michês, deve
diferenciar-se nesse processo pedagógico, dominando os conteúdos, facilitando a socialização
dos conhecimentos com muita criatividade didática e compromisso político (estar de fato
para/com as causas dos michês, dos gays, dos trabalhadores explorados etc.). Acima de tudo,
esse profissional da educação deve ser apaixonado em ser educador de rua, deve exalar prazer no
ato de estar construindo uma profissão não remunerada e para a qual ainda não se esboçou,
mesmo que de leve, um estatuto pedagógico norteador do pensar/agir. Parece que o sentir que o
norteia é que no futuro revelará a parte/todo desse estatuto.
O educador de rua voltado frontalmente à saúde dos prostitutos, ao participar de programas de
promoção à saúde e de prevenção contra a AIDS, deve, com habilidade, informar, mas não
confundir esse aspecto com educação. Informar é educar, quando o educador e sua ONG
valorizam e concretizam de modo inequívoco o diálogo do/no encontro. Nesse sentido, o
conhecimento significa fazer emergir valores, experiências, sentidos de vida e abertura a toda
expressão legítima de afetos e conhecimentos. Educar ganha um outro sentido: sentir para
aprender. Seu pensar/agir, seu cuidar, por considerar-se e ao outro no-mundo, é o de juntos
proporem modificações necessárias, que exigirão mudanças de estilo de vida, resultando em
tomadas de decisão concretamente sentidas, pensadas e agidas. Esse caminhar junto é sofrido,
pois evoca outros sentidos do prazer. Exige criatividade no ato sexual preventivo contra as
DST/AIDS.
Alguns professores tradicionais temem o conteúdo que foge ao proposto e ao planejado. O
educador de rua não! Ele está aberto à vida, à liberdade humana, a sua responsabilidade e
consciência na busca do sentido da vida, de sua vida. O contexto pedagógico não impede que o
educador possa facilitar programas de mudanças de atitudes e, conseqüentemente, de
comportamentos, bem como valorizar mais e mais recursos pessoais para a manutenção de uma
vida saudável.
É vital reconhecer que a aprendizagem se efetiva em comportamentos explícitos por meio de
atitudes positivas na adoção da prática do sexo seguro. Isso significa que, antes de tudo, deve
haver modificações mais profundas no plano das atitudes, dos afetos em relação aos conteúdos
propostos e emergentes. Atitudes positivas e negativas, concordamos com Amaral (1995), de
forma respectiva, tendem a facilitar ou dificultar a adoção de comportamentos explicitamente
compatíveis com o exigido, por exemplo, por um programa de ensino.
Também, paralelamente às aprendizagens sobre DST/HIV-Aids e, seus efeitos, os modos de
evitá-las e caminhos para restabelecer a saúde, é importante que o educador de rua atue de modo
a estimular a participação dos donos de saunas, bares, boates gays etc. bem como da comunidade
geral, no contexto da vida cotidiana, e não atue apenas com pessoas sob o risco de se
contaminarem com DST/HIV-Aids. O michê não se prostitui sozinho. Ele o faz no contexto
global de toda a sociedade. O ato de prostituir é apenas um elo ligado a outros elos, mais fortes,
mais poderosos, mais determinantes.
Destacam Schall e Struchiner (apud Czeresnia et al., 1995) que toda decisão na área da
prevenção contra a AIDS envolve não apenas uma informação recebida, mas o aspecto afetivo
dos envolvidos. Pessoas que emitem comportamentos de riscos à DST/HIV-Aids esperam bem
mais que a informação para tomarem decisões.
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O que se propõe [...] é a construção de valores e conceitos afetivos, a partir
de processos e situações de autovalorização, estando o educador envolvido e
participando ativamente. A discussão a ser empreendida com os jovens visa
questionar, refletir, desconstruir e reconstruir conceitos, como o amor, o
ciúme, o desejo, o prazer, a raiva, a inveja, o respeito, a solidariedade, a autoimagem, e a auto-realização, utilizando-se para isso histórias curtas e jogos
em que os personagens estão envolvidos em situação de escolha ou
problemas semelhantes ao cotidiano dos jovens (Schall e Struchiner, 1995, p.
100).

A tomada de decisão é fruto da nossa liberdade, condição à qual o homem está condenado.
Conscientemente, deve ser facilitada ao michê a vivência com o seu ser responsável diante da
sua necessidade de viver e sobreviver. Nesse contexto, o educador é afetivo e propõe atividades
educativas efetivas, que terão forte impacto no desenvolvimento de atitudes favoráveis às
práticas do sexo seguro.
No uso da consciência, a pessoa se humaniza e passa a doar expressão à sua
liberdade pessoal, a tomar atitudes e assumir uma posição de
responsabilidade frente à vida e ao sentido desta. Todas estas características
[consciência, liberdade e responsabilidade] não são afetadas por nenhuma
doença. Porque são atribuições próprias da dimensão espiritual humana, que
não pode ser maculada de nenhuma forma (Gomes, 1992, p. 49).

A educação e seus processos facilitadores de desenvolvimento humano aparecem como
estimuladores para que o michê se previna e previna o outro. Revelação do exercício de
cidadania. A vida do michê é cheia de sentido, mas ele está muitas vezes carente em dar
respostas às questões de sentido colocadas pela vida. Para compreender os personagens (michê,
cliente, educador e observadores transeuntes), que legitimam esta pedagogia, é vital
compreender, como diz Frankl (1991), que o ser humano nasceu para o outro ser. O sentido da
vida deve ser descoberto no mundo, para e com o outro.
Uma vez no mundo, o ser-aí [pessoa] jamais está numa situação em que
possa ser um indivíduo monádico. Muito pelo contrário, os outros, que com
eles estão no mundo, constituem seu próprio eu, o qual, vendo através de si
mesmo, incorpora a maneira de ver dos que com ele convivem (Almeida,
1995, p. 9-10).

Este sentido de vida fundamentado na preocupação com o outro comprova o nosso ser-nomundo. Nesse sentido, o outro não me é estranho, pois a humanidade nos confronta, põe-nos
diante de nós mesmos. É o sentido presente na alteridade. Isso significa preocupação pelo/com
outro. É necessário ao educador de rua estar efetivamente aberto em relação a
“outridade” (Fonseca, 1998) do educando/michê e da sua própria, modificando-se e sendo “um
outro do que era” (Fonseca, 1998, p. 33).
O educador de rua revela sua alteridade ao cuidar do outro. O cuidado é o fenômeno estruturante
da nossa existência. É também aproximar-se empaticamente do outro, e mesmo de nós, toda
possibilidade de ser.
... cuidado para com as coisas (ocupação) e cuidado para com os semelhantes
(ternura). A ternura, o cuidado com o outro, (...) o espanto de que o outro seja
outro [...]. Um mundo sem ternura e cuidado é um mundo inóspito,
desumano, sem alma, portanto, um mundo que precisa urgentemente ser
transformado (Andrade, 1994, p. 50-51).

A ternura cuidadosa é uma atitude do educador que tem o sentido da esperança. Se é terno, pois
se acredita. Cuidadores como os educadores de rua é presença necessária e indispensável no
mundo gay onde se cristaliza a exploração do michê, do cliente. Falamos da figura do educador
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como um símbolo da esperança, apesar das adversidades. Essa ação pensada-sentida aparece
para (co)mover o vazio existencial (ausência de sentido), trazendo à tona um sujeito capaz de,
responsável e consciente, dentro da liberdade que lhe é dada, responder pelo sentido da vida. Dar
sentido à sua vida juntos, (co)munhão... Desenvolver um programa ensino que (re)mova o
michê/cliente do lugar das atitudes resistentes ao uso dos preservativos (um dos modos de
prática do sexo seguro), lugar estranho ao Cuidado.
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ARTIGO CIENTÍFICO 11:
A PEDAGOGIA SOCIAL E EDUCAÇÃO SOCIAL, QUE CAMINHO É ESSE? 73
Jacyara Silva de Paiva74
Resumo: Minha fala se origina de um lugar conhecido, um lugar onde como andarilho da educação já
passei várias vezes e a cada vez que passo, observo lugares desconhecidos antes nunca vistos, Na verdade,
esta é a realidade do andarilho que caminha sempre se surpreendendo com as belezas ou desventuras do
caminho. Estamos então num período complexo , refletir acerca da Pedagogia Social e Educação Social
não é algo fácil, “contudo não será através de perguntas complexas, mas sim de perguntas simples que
encontraremos o significado dessa complexidade enquanto orientação para ação” (SANTOS, 2003, p. 72).
São as ações que já existem concretamente e que se multiplicam diante de uma sociedade neoliberal onde
os mais pobres são colocados inteiramente à margem, vistos como sujeitos do não direito e possuem
urgência de reflexões. “Vivemos enfim um período em que enfrentamos problemas modernos para os
quais não existem soluções modernas” (SANTOS, 2003, p. 77).
Palavras-chave: Pedagogia social; educador social, educação social.

Quem é esse peregrino
Que caminha sem parar
Quem é esse meu poeta
Que ninguém pode calar?
Quem é esse?

Peregrino, é assim que me sinto, é assim que me coloco. Aberta às solidariedades que
encontrarei pelo caminho, antes da caminhada procuro conhecer o cenário por onde vou.
Isso me ajudará a identificar as visões preciosas que terei pela trilha, parto, portanto com
um olhar sentido, compreensivo e atento.
Como Educadora Social de Rua trabalho com educandos/andarilhos que assim o são por
ser essa sua condição possível. No mestrado caminhei com eles escutando-os de todas as
formas que eu conseguia escutá-los, afinal saber escutar até mesmo o silêncio são
qualidades de um andarilho, um escutar que vai muito além da capacidade auditiva, que
agora já começa a me faltar. Falar com aquele que caminha ao seu lado, tentar perceber
os mesmos cenários que se apresentam a cada passada é um desafio constante.
É condição essencial escutar vozes jamais escutadas [...] das mulheres, dos
negros, dos índios, dos pobres, dos civis [...] pertencemos a nações que
nasceram mutiladas [...] elas têm uma cultura passada, literatura, que também
esta mutilada (GALEANO 1987).

O autor Galeano ainda nos convoca a recuperar essas vozes perdidas, por isso no
doutorado minha consciência andarilha se dirige ao fenômeno da epistemologia da
educação social de rua, sentia necessidade de me pôr a caminho, a procura, das vozes,
das experiências agora de educadores sociais de rua que caminham por vezes invisíveis
nas margens com os vitimizados, me ponho a caminho com a curiosidade
epistemológica concebida por Paulo Freire que nos afirma que” é enquanto
epistemologicamente curiosos que conhecemos, no sentido de que produzimos o
conhecimento e não apenas mecanicamente o armazenamos na memória (FREIRE,
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1994, p. 148), de inicio me remeterei á postura emblemática de Boaventura Souza
Santos porque durante esse trabalho “não pedirei desculpas por ser utópica” pois a
utopia é minha fiel companheira de jornadas, não consigo viver sem o sonho sem a
utopia como companheira.
Meu caminho é a educação, sabedora que não existe educação, mas educações que se
constituem em vários espaços, esse é meu cenário, e nesse caminho que serei andarilha.
Andarei nesse campo amplo tentando não reduzi-lo, limitá-lo, pois quando falo em
educação falo assim como Freire, em um processo de emancipação humana por isso não
posso limitá-lo a educação escolar, os novos espaços de educativos como mídia, rádio,
TV, vídeo, igrejas, sindicatos, empresas, ONGS, espaço familiar, internet, não podem
mais ser ignorados, não que a escola seja um espaço educativo de pouca importância, a
escola ainda é um dos palcos de esperança dos oprimidos, lugar de luta, mas limitandome a ela seria observada somente uma parte da realidade. A educação é comunitária, é
coletiva. Aprendi na práxis da educação na rua que a escola não é a reserva natural da
formalidade, e nem do rigor pedagógico. “A escola não se constitui no único espaço de
formação e informação do ser-ai-homem” (PINEL 2006).
Quando opto por tomar a práxis pedagógica de rua como fenômeno, penso que ao fazer
assim de alguma forma estarei contribuindo para que essa prática de ser educador social
de rua seja pensada, conhecida compreendida, sistematizada enquanto realidade única e
complexa, plural, cheia de entornos e possibilidades que podem de maneira efetiva
contribuir para mudança da educação.
Professores e Educadores Sociais educam, mas há uma diferença: O primeiro
visa a uma educação mais formal, com matérias escolares de matemática,
português, etc. Já os Educadores Sociais atuam como eternos aprendizes,
ensinando e aprendendo todos os dias através de uma leitura de vida, com um
olhar mais micro e macro conforme a história de cada indivíduo que chegam
até nós (V, PEDAGOGA, educadora social do projeto Axé, Salvador).

Pensar a prática, desvelar a experiência de ser educador social de rua, perceber sua
epistemologia é de alguma forma contribuir para uma visão diferenciada cheia de
significação, para isso é fundamental que os colaboradores dessa pesquisa se percebam
como ser-ao-mundo e no mundo, capazes de agir conscientemente nesse nosso espaço
latino americano ajudando a criar uma outra realidade, talvez mais humana. Freire nos
diz a este respeito:
[...] a conscientização é, nesse sentido, um teste da realidade. Quanto maior a
conscientização, mais se desvela a realidade, mais se penetra na essência
fenomênica do objeto ante o qual nos encontramos para analisá-lo. Por essa
razão a conscientização não consiste em estarmos diante da realidade
assumindo uma posição falsamente intelectual. A consciência não pode existir
fora da práxis, isto é, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui
de maneira permanente o modo de ser ou de transformar o mundo que
caracteriza os homens (FREIRE, 1974, p. 30).

A educação é global, é social e se dá ao longo da vida. O objetivo da educação é
capacitar o indivíduo para viver em sociedade (PETRUS, 2000). A Educação social
costuma ser mais hábil, flexível, versátil e dinâmica. É uma prática pedagógica da
Pedagogia Social que se transforma num instrumento de promoção, libertação pessoal e
comunitária, contribuindo para construção de um mundo mais humanizado, mais justo.
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Nasce como uma contribuição ao atendimento daqueles que se encontram excluídos de
qualquer proteção necessária para o seu desenvolvimento. Não é uma solução, mas uma
complementação ás demais formas de educação (TRILLA, 1993), que como tal não se
encontra desvinculada do mundo, o educador tem como ponto de partida seu
comprometimento com a vitima, o oprimido, com a humanização e precisa a todo
instante analisar sua prática, rever a teoria que o orienta para estar sempre
redimensionando sua compreensão de mundo, vendo esse a com e a partir da vitima,
compreendendo além do mundo exterior sua prática pedagógica e a si mesmo.
Compreendemos que a Educação Social como uma prática da Pedagogia Social que está
além da informação, pois acredita no ser humano como ser incompleto e que está sempre
sendo, ser inacabado em constante desenvolvimento, por isso não limitamos a educação
social a criança, a educação está presente durante toda vida nesse ser sensível,
perceptível, capaz de transcender em seu meio social que se chama humano.
No Brasil, a pedagogia tem se voltado prioritariamente ao sistema formal de Educação,
não se preocupando com a educação que ocorre fora dos âmbitos escolares. Além disso,
muitas vezes observamos profissionais da Pedagogia que se assustam com a diversidade
de profissionais que se interessam por este campo da Educação Social e muito vêm
colaborando com seus saberes no processo diferenciado desta ação pedagógica.
Segundo o principio Constitucional no Artigo 205 da Constituição Federal de 1988 “A
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida
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
(NETO, SILVA E MOURA, 2009).
Além desse importante principio Constitucional podemos perceber um avanço no artigo
1 da LBD quando amplia o conceito de educação para além dos muros da escola, quando
nos diz que esse processo desenvolve-se na família, na convivência humana, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
cível e nas manifestações culturais.
Fica claro então que nessa minha caminhada de pesquisa meus colaboradores são
educadores e de acordo com as pesquisas realizadas, exercem práticas educativas de
qualidade, práticas educativas segundo seus relatos na maioria das vezes invisibilizadas.
A Educação entendida como um ato processual que está além dentro e além dos muros
da escola se constitui na verdade um compromisso ético, compreensível e existencial
que Hanna Arendt enuncia: “A educação é o ponto em que decidimos se amamos o
mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo
da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens”.
A Pedagogia social surge enfim como um caminho para se pensar a Educação Social,
um novo paradigma alternativo, aberto que vem refletindo a complexa realidade social
que vivenciamos, caminho este que não devemos desprezar, pois seu conteúdo é
riquíssimo para a ação do educador e o desenvolvimento do educando.
A pedagogia Social é reconhecida como ciência destinada a formação profissional, ainda
que com diferentes matizes para contemplar a especificidade de cada país (NETO,
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SILVA, MOURA, 2009), portanto não é propósito da Pedagogia Social utilizar-se de
modelos prontos de outros países, a especificidade, a singularidade econômica, política e
social é que dará a tonalidade da Pedagogia Social Brasileira, que representa uma grande
contribuição a educação.
Não podemos, mas deixar de ver a educação social de excelente qualidade que vem
sendo construída historicamente além dos muros da escola, a margem do que se
convencionou a chamar de educação.
A Pedagogia Social nasce no mundo da vida, crendo que é possível transformar
circunstâncias sociais pela prática educativa. A Pedagogia Social como conceito da
teoria educacional e como campo de estudo originou-se como uma crítica da Educação
focada no desenvolvimento dos indivíduos sem considerar as dimensões sociais da
existência humana (OTTO, 2009)
Sua matriz histórica origina-se da Alemanha onde existe uma vasta gama de produção
teórica, países como Portugal, Espanha, Finlândia, Uruguai também vem desenvolvendo
e produzindo muito nesse sentido, mas precisamos de uma Pedagogia Social que seja
singular ao nosso povo ao que já é desenvolvido em termos práticos através da Educação
Social.
Não é propósito da pedagogia Social trabalhar com modelos prontos, pois como seres
incompletos que somos, como povo com uma cultura diversificada, devemos estar
sempre construindo coletivamente os nossos próprios modelos, nossas próprias teorias e
conceitos e que estes sejam operacionais, teoria compreensiva que explique a realidade
como um todo e não apenas parte dela.
As pessoas que hoje desenvolvem trabalhos sociais trazem em suas histórias de vida e de
atuação profissional uma interlocução muito enriquecedora entre teoria e prática. Nesta
vivência de relações está sendo construída a Pedagogia Social brasileira, está se
formando uma comunidade cientifica que tem apontado para esta área de conhecimento,
reconhecendo os campos de trabalho forjados na práxis.
Convém esclarecermos que os termos Pedagogia Social e Educação Social, não são
sinônimos, Pedagogia social é disciplina cientifica, teoria que irá fornecer as ferramentas
para a Educação Social.
A pedagogia social exige um processo permanente de teorização sobre a prá
rica, para o avanço histórico do movimento popular que se insere. A criação e
recriação dos fundamentos metodológicos favorece a formação sólida e
consistente da postura do educador social, principalmente transformando-o e
um agente multiplicador, ou seja, formador de formadores, na prática social,
junto aos setores populares. Os momentos de reflexão e de sistematização
coletiva favorecem o crescimento, a autonomia e a independência dos
educadores sociais, bem como a autocrítica e a autorevisão constante de seu
processo como agente de mudança, também do grupo com o qual partilha sua
ação educativa (GRACIANI, 2009).

A Pedagogia Social por ter características libertadoras, pensa em seu educando na forma
como este vai se nos emancipando diversos contextos para poder atuar melhor em seu
cotidiano.
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Diante dos horizontes que vemos com a Pedagogia Social percebemos como é próxima
sua relação com a pesquisa, uma vez que o trabalho Sócio-pedagógico deve ser sempre
planejado, empapado75 do cotidiano de nosso educando, com um olhar sempre refletido e
reflexivo, no meu entender assim ocorre a produção do conhecimento.
Compreender como ocorre essa produção de conhecimento no campo da Pedagogia
Social constituiu-se o desafio principal dessa pesquisa, sabemos que o mesmo não se
produz apenas por uma via, mas é um resultado de um processo colaborativo entre
educador e educando, eles agem o tempo todo em parceria, contaminados um pelo outro,
numa ação-reflexão constante, pois sem isso o conhecimento seria algo mecânico, e
irrefletido.
Por conta da dialética ação-reflexão afirmam-se como sujeitos, seres de
relação no mundo, com o mundo, e com os outros, pela mediação do mundo
linguagem. Os seres humanos atuam sobre a realidade objetiva e sabem que
atuam: podem objetivar tanto a realidade quanto a ação e podem comunicar
tudo isso na forma de linguagem (FIORI, 1967, p. 20).

Diante do inacabamento, da incompletude, do homem, o conhecimento nunca está
pronto e acabado, ele se faz a cada dia no cotidiano dos seres humanos, que possui
sempre a necessidade de ser educado e de educar-se (FREIRE, 1989, p. 27), o
Conhecimento que é resultado de processos de ensino-aprendizagem, ele não é
irrefletido, mecânico, não existe do nada, é uma via de mão dupla onde educador e
educando exercem simultaneamente papéis de protagonistas.
Freire sempre nos fala do educador e educando andando juntos, diante de um mundo
sempre a ser desvelado, transformado, para ele é a partir desse desvelar coletivo que
ocorre a emancipação, dessa forma é que se tem consciência da opressão, mas esse
processo precisa ser sempre coletivo. “[...] Não se pode realizar-se no isolamento, no
individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires” (FREIRE, 2004 p.
86).
O Conhecimento então se constitui na comunhão dos seres, na experiência existencial
compartilhada entre educador e educando no mundo em constante integração, num
diálogo que envolve uma constante reflexão e ação no campo da Pedagogia Social.
A Pedagogia Social seria enfim um inédito viável76, um acreditar em um outro possível
processo educativo que na verdade já ocorre nas margens, na verdade a palavra inédita
viável é empregada por Freire na Pedagogia do Oprimido, é carregada de crenças,
sonhos, desejos, aspirações, medos, angustias, ansiedade, vontade de fazer, traz em sua
essência que devemos nos incomodar, inconformar e lutar por mudanças, a Pedagogia
Social hoje seria então um inédito viável pelo qual devemos lutar, pois não há nada
definitivo nem acabado, por isso o sonho ainda é possível, mas é possível o sonho que se
dá na coletividade.
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Em nossa pesquisa não existe a palavra objeto e sim colaboradores de pesquisa, por
acreditarmos que a experiência existencial dos educadores sociais fazem com que esses
sejam colaboradores essenciais em nosso trabalho.
Nossa metodologia é a fenomenológica existencial, realizamos entrevistas abertas em
forma de diálogo empático.
UM POSSÍVEL CHÃO DA EDUCAÇÃO SOCIAL: A RUA
Ruas
Carlos Drummond de Andrade
(Boitempo)
Por que ruas tão largas
Por que ruas tão raras?
Meu passo torto
foi regulado pelos becos tortos
De onde venho.
Não sei andar na vastidão simétrica
Implacável
Cidade grade é isso?
Cidades são paisagens sinuosas
De esconde esconde
Em que as casas aparecem-desaparecem
quando bem entendem
e todo mundo acha normal.
Aqui tudo é exposto
evidente
cintilante. Aqui
obrigam-me a nascer de novo, desarmado.

A pedagogia social possui diferentes perspectivas, lugares onde pode ser pensada e
repensada, refletida [...]. Nós escolhemos as ruas como um espaço de onde podemos
pensar a pedagogia social.
Crianças nas ruas, andarilhando sem esperança, sempre me deram um desassossego,
indignação, por isso a educação social de rua não confirma um não direito, ao contrário
ela existe como processo de humanidade, numa perspectiva claramente emancipadora
Os educadores sociais de rua estão sempre assumindo a luta pela construção de
alternativas possíveis para as crianças e adolescentes que se encontram em situação de
rua privadas de seus direitos Constitucionais.
Educadores sociais de rua lutam pela reivenção de uma escola que acolha essas crianças
e adolescentes que tem seu direito a educação negada, lutam pela cidadania, pela
democracia pela emancipação desses seres humanos através do respeito e do diálogo.
Afirmamos então que nem todos os projetos sociais constituem-se Educação Social,
estão fincados na Pedagogia Social, para que isso aconteça o educador precisa ter
consciência de que a educação é um ato político e isso não se negocia e que o diálogo é
essencial em sua prática, ouvir o outro considerando-o sujeito válido, sujeito de direito.
Ë nesse sentido também que, tanto no caso do processo educativo como no ato
político, uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor de
quem e do que, portanto contra quem e contra o que, fazemos educação e de a
favor de quem e do que, portanto contra quem e contra o que, desenvolvemos
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a atividade política. Quanto mais ganhamos esta clareza através da prática,
tanto mais percebemos a impossibilidade de separar o inseparável: a educação
da política (FREIRE, 1987, p. 27).

Na rua, neste “não lugar” tive minha primeira e mais profunda experiência como
profissional, tornei-me uma educadora nômade onde a rua se tornou visceral para o meu
fazer, tudo que vem da rua me instiga, me (co)move: coisas de rua! Brincadeiras de rua,
gente da rua! Festas de rua, paradas cívicas, procissões, a funcionalidade da rua que
como lugar de compras, de trabalho, de serviço, enfim a rua é dinâmica. A rua é o meu
espaço pedagógico. Um espaço pedagógico que por ser um não lugar não é para as
crianças que nela vivem público, tão pouco privado Gey Espinheira 77 com propriedade
nos dizia:
Na miséria não há privacidade, e este é um problema maior. A miséria não cabe num
barraco; expande-se, torna-se ostensiva e revela o intimo das pessoas. Por isso a miséria
por vezes enlouquece, brutaliza, mas também não deixa se encontrar brechas para
produzir o belo.
A rua é sempre coletiva. Nela não há lugar para o privado. Na rua, entretanto pode-se
viver múltiplas identidades simultâneas, pode-se ser até simulacro.
Nela se foge das “tiranias da intimidade”que formulam, modelam, violentam. A rua é
amparo coletivo, o lugar dos desamparados (ESPINHEIRA, 1996).
A rua é um local cheio de estigmas, rótulos depreciativos, “vagabundo” é o que vaga
pelas ruas, bate pernas, lugar do aban(dono), lugar desprovido de todo valor, território de
ninguém, lugar onde moram os perigos, os que não pertencem a lugar nenhum, lugar do
não lugar, essa é a rua legitimada socialmente.
E por ser assim legitimada, tudo que faz parte dela fica do lado de fora dos altos muros
de nossas escolas, sim escolas “o templo sagrado da educação”, onde se acredita que
nossas crianças entram para serem educadas esquecendo que a educação é uma atividade
mais ampla, para vida que ocorre na família, na rua, na igreja, no trabalho, na escola e
em todos os espaços sociais (GRACIANNI, 2009).
Como educadores que necessitamos mergulhar nas histórias de vidas dessas crianças e
adolescentes sentimos todo o paradoxo desse espaço educativo chamado rua, lugar de
perigo que se transforma em lugar de segurança, lugar de fome que se transforma na
única alternativa para matar a fome. Em situação de pobreza afirmamos que o
antagonismo existente entre a casa e a rua não é verdadeiro, na casa dos vitimados, dos
oprimidos a casa não é um universo intimo, um porto seguro, tão pouco a rua lugar de
todo desespero, por muitas vezes ela se transforma na única esperança.
Todo educador social precisa mergulhar na história de vida dos educandos, buscando
através da compreensão perceber seus potenciais e limites, para que os mesmos se
situem no mundo enquanto seres em desenvolvimento e se percebam como sujeito de
direitos e deveres (D. PORTO ALEGRE - POA).
Apesar de teoricamente a rua ser um lugar público, toda criança em situação de rua, bem
como o educador social de rua, sabe que a rua é um lugar marcado pela territorialidade,
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essa territorialidade muitas vezes acaba por contribuir para definição enquanto grupo,
enquanto protegido.
Aqui todo mundo é irmão, é tia... Mexeu com um tem de mexer com todo mundo. Esses
dias a gente pegou um ‘playboyzinho’ na praia, juntou toda ‘galera’ nele, porque ele
queimou o pé de Cachorrão [apelido de um menino] quando ele estava dormindo... Na
maior covardia [F. 13 anos de idade] (PAIVA, 2006).
Historicamente sabemos que as crianças brasileiras foram jogadas nas ruas pela miséria
e pela escravidão, por leis que reconheciam o Estado como receptor de crianças cujas
famílias se reconheciam incapacitadas de mantê-las ou educá-las.
No entanto esse quadro nunca foi uma aberração, a presença de crianças e adolescentes
nas ruas faz parte da imagem nacional desde o Brasil colonial, quando crianças órfãs
foram trazidas ao Brasil com o objetivo de catequizar os índios. Trombadinha, pivete,
menor, são designações que substituíram o ser criança e adolescente, é como que se de
repente eles não o fossem.
Nossa Constituição Federal é clara em seu artigo 7, onde se consagram além de direitos
políticos, os direitos sociais, que todos os cidadãos brasileiros têm direito
independentemente de sua classe social, nesses direitos estão desde o direito ao
emprego, passando pelo direito de saúde, lazer, atendimento pelo setor público, mas não
vemos esse direito garantido aos que fazem das ruas seu lugar de morada.
Observamos um processo de exclusão do direito, mas não exclusão social, pois
queiramos ou não as crianças e adolescentes em situação de rua estão em nossa
sociedade mostrando suas chagas, se tornando cada vez mais visíveis ainda que a
sociedade queira invisibiliza-la o tempo todo, recolhê-las (como se recolhe lixo) para
que fiquem longe dos olhos sociais.
Fazem parte do exercito dos não cidadãos daqueles que não possuem na prática os
direitos civis, políticos e sociais tão bem definidos em nossa constituição para proteger o
cidadão, para eles não há vida digna, direito a educação, saúde, trabalho, por isso são
considerados socialmente refugo humano.
Elas necessitam de agressividade para lutar contra o poder público que se apresenta para
elas como policiais precisam lutar contra os justiceiros que querem a “limpeza” das ruas,
são vistos enfim como “marginais”e assim vivem na margem, na periferia da periferia e
assim se reafirmam a cada dia, correspondendo em imagem e gestos á forma como são
percebidos.
Vagam nômades, como andarilhos que quase sempre não conseguem ver belezas no
cotidiano que os absorve, a sociedade vê com bons olhos crianças e adolescentes em
situação de aban(dono), sem dono, elas são assim consideradas refugo humano 78, que
precisam ser recolhidas com o sem sua permissão. O estigma de lixo humano de
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marginal marca como se fosse uma tatuagem mal feita e dolorosa a alma dessas crianças
e adolescentes.
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ARTIGO CIENTÍFICO 12:
DESIGUALDADE SOCIAL E ESCOLARIZAÇÃO DAS ELITES: UMA
ANÁLISE DA DIMENSÃO SUBJETIVA
Rita de Cássia Mitleg Kulnig79
“As coisas por sabidas não são ditas e, por não
serem ditas, são esquecidas”. Adágio Popular

Resumo: A desigualdade social brasileira fundamenta-se na grande e histórica
concentração de riqueza que condiciona, estruturalmente, as relações de classe, a
ideologia, as possibilidades econômicas e a produção cultural. Esse tema é de relevância
para a Pedagogia Social, objetivando dentre outros, cuidar da formação inicial e
continuada de educadores sociais mais críticos e antenados com os diversos jogos
existentes que presentifica em desigualdade social, escolarização e a produção de
subjetivação – e a presença das elites nesse processo histórico e social.
Palavras-chaves: Brasil: Educação; desigualdade social; Elites: escolarização;
subjetividade; Vigotski.
INTRODUÇÃO
Os estudos apresentados por Barros, Henriques e Mendonça (2000, 2002) sobre o
quadro de desigualdade social do Brasil, concluem que a expansão de um sistema
educacional de qualidade apresenta-se como precondição absolutamente necessária para
o desenvolvimento socioeconômico sustentado do país. Ao demonstrar, nesses estudos, a
viabilidade econômica do combate à pobreza por meio de estratégias que não descartem
a via de crescimento econômico, mas, que enfatizem, sobretudo, o papel de políticas
públicas redistributivas que enfrentem a desigualdade social, esses autores reforçam a
importância de serem ampliados os estudos sobre as elites econômicas.
Medeiros (2003) também afirma a importância de se estudar as características
dos indivíduos que integram o estrato mais rico da sociedade, por serem as elites
econômicas, também elites políticas e sociais, não se limitando o seu poder a gerenciar
apenas sua própria riqueza, mas também a riqueza de terceiros, inclusive os fundos
públicos.
O comportamento das elites é bastante reativo às pressões e ações vindas das
outras camadas da população. As ações e inações das elites são aspectos centrais quando
se pretende entender a dinâmica das desigualdades ou mesmo, quando se pretende
identificar maneiras de combater a pobreza e reduzir as desigualdades. (Reis, 2004)
Além de apontarem a escassez de pesquisas sobre essas camadas privilegiadas,
Almeida e Nogueira (2003) afirmam que é por meio de estudos sobre a escolarização das
elites que aprendemos como são formados os jovens para quem estão reservadas as mais
altas posições sociais.
A escolarização das elites emergiu como temática de pesquisa no Brasil, muito
recentemente, fortemente influenciada pelos estudos realizados na França pelo sociólogo
Pierre Bourdieu. Como aponta Almeida (2002), o objetivo dos estudos realizados por
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cientistas sociais é saber como a educação é utilizada para manter as posições de poder
na sociedade e estudá-la para melhor observar as desigualdades sociais. Os estudos sobre
a escolarização das elites ocupam um lugar discreto nesse cenário, tanto no Brasil como
no exterior.
Esse lugar discreto deve-se ao fato de que, por razões legítimas, a predileção dos
cientistas sociais recaiu, até muito recentemente, sobre a escolaridade das camadas
populares, deixando na penumbra a escolarização das elites. Porém, os estudos sobre a
escolarização/formação dos jovens pertencentes às camadas privilegiadas da população
possibilitam uma análise dos modos de constituição do sentimento de diferença com
relação aos outros. (Almeida & Nogueira, 2003)
Uma vez que o fenômeno da desigualdade social torna manifesto a dominação:
uma igualdade recusada no direito do sujeito agir, falar, tomar parte das iniciativas e
decisões, ou seja, o fenômeno da desigualdade social remete-nos ao reconhecimento de
uma rede invisível e objetiva de desqualificação dos indivíduos e grupos sociais
precarizados, afirmando a dominação de um grupo sobre outro (Gonçalves Filho, 2007;
Souza, 2006). E considerando que as instituições de prestígio, destinadas às elites,
servem como um lócus de aprendizagem de modos de gestão das relações interpessoais,
exercendo com grande eficiência o papel de inculcação de disposições ligadas a grupos
específicos (Almeida, 2004), torna-se relevante, em um país, que apresenta uma das
maiores taxas de desigualdade do mundo, estudos que procurem contribuir para a
compreensão da dimensão subjetiva presente no processo de escolarização das
elites.
Considerando a subjetividade como um fenômeno simultaneamente individual e
social, sendo somente possível sua compreensão por meio do acesso aos significados e
sentidos que os sujeitos atribuem à realidade (Rey, 2003), elegemos, portanto, como
objeto de estudo, as construções de significações e sentidos que os jovens, pertencentes
às camadas economicamente favorecidas da sociedade capixaba, têm construído em
relação à sua trajetória escolar.
Pretendemos, também, com este estudo, contribuir para a discussão das relações
entre desigualdades sociais no Brasil e desigualdades educacionais presentes no interior
do sistema de ensino brasileiro.
DESIGUALDADE SOCIAL
Inicio este capítulo tomando emprestadas as palavras de Sacristán (2005), nas
páginas iniciais de seu livro O aluno como invenção:
Tudo que nos é familiar tende a ser visto como natural; quando isso ocorre,
naturalizamos o que nos rodeia, os contatos e as relações que mantemos com o
que nos cerca, como se sua existência fosse resultado da espontaneidade, como
se sempre tivesse existido e, inevitavelmente, tivesse de existir. Esse modo de
ser penetra em nossas vidas, dá sentido ao modo de entendermos e de nos
representarmos no mundo cotidiano, isto é, dá conteúdo a nosso senso comum.
Este nos serve para perceber e dar significado à realidade natural, social e
humana; vai acumulando materiais para criar experiência com a qual podemos
enfrentar situações e novos encontros. Essa experiência e esse senso comum
vão sendo enriquecidos por nós com representações tomadas de outros, com o
que nos contaram, com os discursos e histórias que escutamos – cultura que
herdamos – que falam das experiências prévias dos antepassados dos quais
somos herdeiros. ” (p.13)

Estamos tão acostumados em nosso cotidiano urbano a ver vendedores
ambulantes pela cidade, flanelinhas nas ruas, malabaristas se exibindo nos semáforos,
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crianças vendendo balinhas ou nos dizendo: “tio, tem um trocado?”, moradias de
papelão embaixo de viadutos, catadores de lixo revirando as lixeiras dos prédios e
puxando suas carroças com nossas sobras, campanhas de agasalhos, do “Natal sem
Fome”, da “Criança Esperança”, que achamos que estas cenas sempre fizeram parte
desse cotidiano.
São cenas na maioria das vezes tão banalizadas, que passam a habitar nosso
cotidiano como algo natural, corriqueiro. Estão ali, visíveis e invisíveis ao nosso olhar.
Como afirma González Rey (2006), “a naturalização é uma expressão do
instituído socialmente”, e aceitamos esse instituído sem termos a consciência de que ele
representa uma opção e não uma determinação universal.
E do que nos falam essas cenas tão naturalizadas, tão corriqueiras? De uma
desigualdade social com a qual convivemos em nosso dia a dia.
Essa desigualdade social em nosso país não é nenhuma novidade. Basta ligarmos
a TV, abrirmos um jornal, sairmos de casa, ou até mesmo, nem sairmos. Olharmos à
nossa volta, às pessoas que nos prestam serviços domésticos: o porteiro do prédio, a
babá, a cozinheira, a diarista...
Se já percebemos essa desigualdade, que se materializa nas condições de vida da
população, então, por que falar dessa coisa tão óbvia?
Comecemos pela própria noção de desigualdade. A noção de desigualdade, como
aponta Reis (2004) traz a idéia de um padrão de justiça distributiva subjacente, ou seja,
alguma coisa socialmente valorizada é percebida como distribuída entre os membros de
uma coletividade.
[...] igualdade e desigualdade social pressupõe referência a uma unidade, a uma
identidade coletiva ou a um todo no interior do qual ganham sentido julgamentos
morais sobre critérios e padrões distributivos. [...] uma sociedade define o que é ou
não aceitável na distribuição de bens e recursos a partir de um código cultural
compartilhado. (p.38)

Para percebermos algo como desigual, precisamos definir um padrão de
igualdade. Esse padrão de igualdade social é contingente, e não natural. Construído em
uma dada sociedade, situando-se histórica e culturalmente.
Reis (2004) questiona como definir o fenômeno da igualdade ou seu oposto,
desigualdade, sem referir-se apenas ao estatuto teórico do fenômeno – um valor, um
ideal, um ethos, uma ideologia. Afirma que compartilhamos mais ou menos de uma
mesma noção comum, genérica de igualdade, e que a percebemos como uma coisa boa
ou virtuosa. E acrescenta:
Essa coisa reconhecida como algo virtuoso pelas sociedades modernas torna-se,
porém, extremamente nebulosa, quando tentamos precisá-la. Se todos
reconhecemos a igualdade como um valor, se é quase impossível encontrar
alguém que defenda abertamente a ampliação ou a simples preservação de
privilégios sociais, a verdade é que existe, simultaneamente à comunalidade,
uma diversidade muito grande de concepções de igualdade. (p.39)

É somente no campo das políticas que, segundo Reis, conseguimos explicitar
nosso entendimento de igualdade. Pois, ao definirmos uma política social, precisamos
necessariamente explicitar uma igualdade em relação a quê.

DESIGUALDADE SOCIAL NO BRASIL
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O Brasil ocupa a 11ª posição entre os países que apresentam os maiores índices
de desigualdade social, segundo dados do relatório do PNUD80, que apresenta o Brasil
com um índice de 0,57 no coeficiente de Gini81.
Esse mesmo relatório aponta o Brasil na 70ª posição no ranking dos países com
desenvolvimento humano elevado, apresentando um valor do IDH82 de 0,800. O IDH do
Brasil é considerado de médio para alto, pois o país vem apresentando bons resultados
econômicos, embora apresente deficiências no sistema educacional. Porém a expectativa
de vida tem aumentado, colaborando para a elevação do IDH.
Nesse mesmo relatório, se analisarmos os dados relativos ao IPH83 em áreas em
via de desenvolvimento, verificamos que o Brasil ocupa a 23ª posição, dentro de um
grupo de 108 países, apresentando um índice de 9,7%.
Esses índices corroboram a afirmação de Barros, Henriques & Mendonça (2000)
de que “o Brasil não é um país pobre, mas um país com muitos pobres” (p.21). Esses
autores acreditam que os elevados níveis de pobreza que afligem a sociedade brasileira
encontram seu principal determinante na estrutura de uma desigualdade perversa na
distribuição da renda e das oportunidades de inclusão econômica e social.
Medeiros (2005) também aponta que essa desigualdade é alta e acrescenta que
ela é estável e estrutural.
A desigualdade no Brasil não só é alta, como também extremamente estável,
uma indicação clara de que o problema não é circunstancial, mas uma
característica da estrutura da sociedade brasileira que vem marcando sua
história nas últimas décadas. (p.47)

No Brasil, a desigualdade de renda adquire uma tonalidade hierárquica em
relação aos espaços sociais, produzindo conotações de superioridade e inferioridade,
naturalizando os múltiplos sentidos da desigualdade, refletindo nas diversas esferas da
vida social. Esses reflexos são percebidos na estrutura das relações que se estabelecem
nos níveis intra e interpessoais, produzindo, em sociedades periféricas como a nossa, a
existência de redes invisíveis e objetivas que desqualificam os indivíduos e grupos
sociais precarizados como subprodutores e subcidadãos, tendo como conseqüência a
formação de uma “ralé estrutural”. (Souza, 2006)
A desigualdade social torna manifesta a dominação, considerada um fenômeno
político por excelência.
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A dominação compõe o ambiente em que a altura humana perde balanceamento
e entra em depreciação ou exaltação. Os dominados abaixo, envergonhados e
subordinados; os dominadores acima, sobranceiros e comandantes.
(GONÇALVES FILHO, 2007, p. 208)

Para Gonçalves Filho (2007), o fenômeno da desigualdade social remete à idéia
de uma igualdade que falta. Uma igualdade que foi recusada. Recusada no direito do
sujeito agir, falar, tomar parte nas iniciativas e decisões. No fenômeno da desigualdade
social, quando as condições vivenciadas pelos dominados são persistentes, ligadas ao
interesse e desejo dos grupos dominadores, a igualdade é recusada e a dominação
afirmada, gerando no ser dominado um sentimento de humilhação, em que a melancolia
se impõe e a vergonha se torna crônica. Dessa forma, a desigualdade social torna-se uma
condição política, por representar não apenas males que duram muito e são coletivos,
mas, principalmente, por se ligarem
[...] ao interesse e desejo de gente e grupos soberbos para quem eu e meu
grupo parecemos contar como inferiores, quando famintos, mas também
quando saciados, quando sem casa, mas também quando moradores, quando
desempregados, mas também quando ocupados, quando doentes e quando
curados, quando sem escolas e quando nela matriculados; quando pobres e
quando remediados ou abastados, quando negros, índios, migrantes, quando
mulheres, quando homossexuais ou bissexuais. (IDEM, p. 212-213)

DESIGUALDADE EDUCACIONAL
Os índices relativos à escolarização da população são um dos indicadores que
evidenciam essa desigualdade social no Brasil, conforme apontada no documento
intitulado “As Desigualdades na Escolarização no Brasil”, Relatório de Observação n°
3, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, divulgado em junho de 2009.
O nível de escolaridade da população brasileira é baixo e desigual, persistindo como
o macro-problema educacional brasileiro, resultante dos problemas existentes nos
diferentes níveis de ensino e da persistência dos elevados índices de analfabetismo
(p.23).

Esse relatório também ressalta que a lentidão na evolução da média de anos de
estudos dos brasileiros, que no período de 2005 a 2007 foi de 0,3 anos,
[...] reflete a persistência do analfabetismo e dos problemas de acesso e sucesso na
educação infantil, básica e superior, assim como a manutenção das desigualdades
entre as macrorregiões; entre a população rural e urbana, entre pobres e ricos, e
entre os brancos e os pretos e pardos. (p.23)

Segundo dados da PNAD84/2007, o Brasil ainda apresenta um contingente de
14,1 milhões de pessoas analfabetas, o que representa uma taxa de 10% na população de
15 anos ou mais. Outro dado relevante apontado pela PNAD, que evidencia as
desigualdades educacionais, é a grande diferença dos índices de analfabetismos entre
grupos da população, conforme a renda familiar per capita. No conjunto da população
que vive com até meio salário mínimo de rendimento familiar per capita, cerca de 20%
é analfabeta, enquanto que nas classes de rendimentos superiores a dois salários
mínimos, encontra-se apenas 1,4% de analfabetos.
A taxa de analfabetismo funcional85 apontada pela PNAD é de 21,7%, o que
representa cerca de 30 milhões de pessoas. No setor rural, essa taxa é mais que o dobro
da apurada no setor urbano: 42,9% contra 17,8%. De todas as regiões, o Nordeste é a
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que apresenta a maior taxa de analfabetismos funcional, com uma média de 33,5%,
sendo que na área rural da região, o percentual chega a 53,2%.
A defasagem idade/série, indicador utilizado para analisar o fluxo escolar, é outro
dado utilizado que aponta o nível de desigualdade na escolarização brasileira. Em 2007,
a proporção dos estudantes do ensino fundamental com duração de oito anos, com idade
superior à recomendada para cada série, em até dois anos, segundo a série de ensino
freqüentada, era de 27,5%. Sendo que as taxas mais elevadas foram encontradas nas
regiões Norte e Nordeste, consideradas as mais pobres do país, com taxas de 35,4% e
38,8% respectivamente.
Apesar do crescimento da freqüência à escola por crianças e adolescentes, no
período entre 2002 e 2007, a taxa de freqüência líquida86 entre os adolescentes de 15 a
17 anos é de 48%. Se compararmos essa taxa entre os quintos mais ricos e pobres da
população, notamos uma situação muito desfavorável para aqueles adolescentes que
estão situados no primeiro quinto da distribuição de renda, com uma freqüência líquida
de 28,2%, enquanto a taxa apresentada pelos adolescentes situados no último quinto é de
77%.
Segundo a estrutura do nosso sistema educacional (considerando os Ensinos
Fundamental e Médio com durações respectivas de oito e três anos), um jovem de 17
anos deveria ter, no mínimo, 11 anos de estudos completos. Apesar da média de anos de
estudo da população brasileira ter melhorado nos últimos 10 anos, como já citado
anteriormente, esse crescimento ainda aponta níveis insatisfatórios se considerarmos que
a média de anos de estudos das crianças e jovens de 10, 14 e 17 anos de idade é de 2,5;
5,8 e 7,9 anos de estudos, respectivamente.
Se fizermos um recorte no conjunto da população brasileira de 15 anos ou mais
de idade, constataremos que, apesar do aumento de 1,5 anos na média da escolarização
nessa faixa etária em relação a 1997, os ganhos na escolaridade média da população têm
sido indiscutivelmente lentos. Mais marcante ainda fica a desigualdade, se analisarmos
as diferenças entre as áreas urbana e rural, onde a média de anos de estudos para o setor
rural é de apenas 4,5 anos, enquanto que para o setor urbano é de 7,8 anos de estudos.
Se a análise recai sobre os jovens entre 18 e 24 anos de idade, faixa etária em que
a população deveria estar cursando a universidade, os dados da PNAD apontam que
apenas 30,9% informaram que freqüentavam esse nível de escolaridade. Dos jovens
dessa faixa etária, 57,6% estavam cursando os ensinos fundamental e médio ou outros
(que compreende pré-vestibular, supletivo e alfabetização de adultos) e 42,4% estavam
cursando cursos de graduação ou pós-graduação. Apesar do crescimento da
escolarização dessa faixa etária, em relação a 1997, em que essa taxa era de apenas
21,5%, tal crescimento ainda não expressa o nível ideal de escolarização da população
brasileira.
DESIGUALDADE EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ao analisar o quadro de escolarização média da população brasileira, Henriques
(2004) destaca que um adulto brasileiro, ao entrar no mercado de trabalho, o faz com um
nível de escolarização equivalente ao de um adolescente de 13 anos de idade, que não
apresenta defasagem escolar. O autor chama a atenção para o fato de que, se esse adulto
for pobre, ele entrará no mercado com uma escolarização média equivalente a uma
criança de 10 anos de idade, e aponta que a escolarização média dos 25% mais ricos da
população é superior a 10 anos de estudo. Esse autor conclui que é escandaloso o nível
de escolaridade da população brasileira e alerta que com uma heterogeneidade na
86

Reflete a adequação idade/nível de ensino cursado.
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escolaridade formal tão alta, não há qualquer possibilidade de igualdade de
oportunidades entre os brasileiros.
Dispomos de uma massa de excluídos que é analfabeta ou não concluiu o
ensino fundamental e uma elite de incluídos universitários ou, ao menos, com
segundo grau. O elevado diferencial salarial entre os 25% mais ricos e os 25%
mais pobres da população é explicado em 80% pela diferença no acesso à
educação desses dois grupos no extremo da distribuição de renda. Um poder
explicativo enorme, derivado da desigualdade educacional. (HENRIQUES,
2004, p.67)

Tendo como base a análise do funcionamento do mercado de trabalho, Barros,
Henrique & Mendonça (2002) identificam que a heterogeneidade da escolaridade da
força de trabalho é o principal determinante do nível geral da desigualdade salarial
observada no Brasil, reconhecendo-a como um fator que responde, de forma
significativa, pelo excesso de desigualdade de renda no Brasil em relação aos países
industrializados. Esses autores apontam as desigualdades educacionais como
responsáveis por 2/3 das fontes, por eles identificadas, como responsáveis por explicar
as diferenças salariais, contribuindo, com sua eliminação, para uma redução de 40% nas
desigualdades salariais.
Esses mesmos autores associam diretamente a sustentabilidade do
desenvolvimento socioeconômico com a velocidade e continuidade do processo de
expansão educacional, através de duas vias distintas:
[...] Por um lado, a expansão educacional aumenta a produtividade do trabalho,
contribuindo para o crescimento econômico, o aumento de salários e a
diminuição da pobreza. Por outro, a expansão educacional promove maior
igualdade e mobilidade social, na medida em que a condição de “ativo nãotransferível” faz da educação um ativo de distribuição mais fácil do que a
maioria dos ativos físicos. Além disso, devemos observar que a educação é um
ativo que pode ser reproduzido e geralmente é ofertado à população pobre por
intermédio da esfera pública. Essas duas vias de transmissão, portanto, tornam
transparente que, do ponto de vista econômico, a expansão educacional é
essencial para fomentar o crescimento econômico e reduzir a desigualdade e a
pobreza. (Barros, Henrique & Mendonça, 2002, p.1)

Fernandes (2001) destaca que a menor desigualdade educacional pode significar
maiores oportunidades de participação política e decisões econômicas que atendam a
necessidades mais gerais da sociedade e aponta que, em análise microeconômica, os
investimentos em capital humano, mais especificamente a escolarização ou qualificação,
são um meio de os indivíduos visualizarem crescimentos potenciais em seus
rendimentos futuros. A razão entre benefícios da escolarização e seus custos é definida
como retorno de educação.
Quanto mais restrito o acesso a elevados níveis educacionais e habilidades
específicas, maior será o “preço” pago aos trabalhadores que possuem essas
características. Assim, as políticas de investimentos em capital humano podem ter
efeitos diretos ou indiretos na desigualdade educacional entre os indivíduos.
(FERNANDES, 2001, p. 235)

Essa autora explica que o efeito direto é traduzido na forma como essas políticas
de investimento em educação mudarão a distribuição do nível de escolaridade e
habilitação dos indivíduos. Já o efeito indireto será traduzido no preço do capital
humano na sociedade.
Se encorajarem as pessoas com menos nível educacional a adquirirem mais
capital humano, haverá redução na desigualdade. Mas, se encorajarem as
pessoas que já possuem estoque elevado de escolaridade a aumentar seu
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investimento em educação, haverá aumento de desigualdade. [...] Se o resultado
da política for um número maior de pessoas mais educadas e qualificadas, é
provável que seja reduzido também o preço pago por elas e também a
desigualdade na distribuição de rendimentos de trabalho. (ACEMOGLU, 2001
apud FERNANDES, 2001, p. 236)

Fernandes (2001) ressalta que as políticas econômicas e sociais que almejam a
melhoria dos indicadores sociais brasileiros deverão levar em conta o conhecimento das
realidades locais, desvelando o abismo existente entre as diversas regiões do País.
Abismos estes que refletem no cenário educacional, como bem retratado pelo relatório
organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, já citado
anteriormente, as grandes desigualdades educacionais existentes em nosso país.
A opção por políticas de desenvolvimento que não levem em conta essas
desigualdades regionais e locais poderá manter, ou mesmo aprofundar, as distâncias
educacionais já existentes, não obtendo os resultados esperados de redução das
desigualdades e conseqüente melhoria nas condições de vida de toda a população
brasileira.
DESIGUALDADE SOCIAL E ELITES ECONÔMICAS
A partir do quadro apresentado, concordamos com Barros, Henrique &
Mendonça (2002) quando afirmam que:
A vergonhosa desigualdade brasileira não decorre de nenhuma fatalidade
histórica, apesar da perturbadora naturalidade com que a sociedade brasileira a
encara. Impõe-se uma estratégia de aceleração sem precedentes no ritmo de
expansão do sistema educacional brasileiro. Não se trata evidentemente de uma
panacéia para nossos males; trata-se de uma dimensão central para a
redefinição do horizonte de desenvolvimento do país. Ensino de qualidade para
todos, por evidentes razões de cidadania e justiça social, mas, além disso, como
precondição absolutamente necessária para o desenvolvimento socioeconômico
sustentado do Brasil. (p.16)

Ao demonstrar, em seus estudos, a viabilidade econômica do combate à pobreza
por meio de estratégias que não descartem a via do crescimento econômico, mas, que
enfatizem, sobretudo, o papel de políticas redistributivas que enfrentem a desigualdade
social, Barros, Henriques & Mendonça (2000) reforçam a importância de ampliarmos
estudos sobre as elites econômicas, pois, como afirma Medeiros (2003)
Se as elites econômicas são também elites políticas e sociais, seu poder não se
limita a gerenciar sua própria riqueza de acordo com seus interesses particulares e
de grupo, tal poder estende-se também ao gerenciamento da riqueza de terceiros,
inclusive os fundos públicos. (p.9)

Reconhecer a importância das elites não significa negar a importância dos outros
atores sociais. Pois, entender a forma como as elites reagem, suas ações, ou mesmo,
suas inações, são fatores importantes quando se pretende compreender a dinâmica das
desigualdades sociais, ou mesmo quando se pretende identificar formas de se combater a
pobreza e reduzir essas desigualdades. (Reis, 2004)
Medeiros (2003) aponta para a escassez e a relevância de estudos mais
aprofundados sobre as camadas mais ricas da população brasileira. Para ele, os ricos
constituem uma elite nas várias acepções que essa palavra pode assumir e embora a
literatura sobre o tema trate o termo elite como sinônimo de elite política, as ações de
outras elites, como as empresariais e as profissionais, tem grande impacto sobre o
destino das massas. Os estudos sobre as elites reconhecem a influência mútua da riqueza
e do poder.
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A coincidência entre elites econômicas, políticas e sociais é tema recorrente na
literatura sobre o Brasil, como mostram McCann e Coniff (1998, p.XIII), Love e
Barickman (1998, p.07) e MCDonough (1981, p.22). Essa associação direta entre
riqueza e poder é sintetizada por Celso Furtado, que, ao analisar o conflito
distributivo no país, afirma que a desigualdade de renda pode ser tratada como um
indicador de outros tipos de desigualdade. [...] Analisar as características dos
indivíduos que integram o estrato mais rico da sociedade, portanto, é importante
para saber em que medida seus interesses se chocam com as necessidades da grande
massa não rica da população brasileira, em especial os pobres. (MEDEIROS, 2003,
p8).

Almeida & Nogueira (2003) também apontam para a escassez de estudos destas
camadas privilegiadas, especialmente para a escassez dos estudos científicos sobre os
processos e modos de escolarização dos jovens pertencentes aos meios sociais mais
favorecidos e afirmam que
[...] o lugar discreto ocupado por esses estudos, tanto no Brasil como no
exterior, deve-se, em grande parte, ao fato de que, por razões legítimas e
mesmo compreensíveis, a predileção dos cientistas sociais recaiu, até muito
recentemente, sobre a escolaridade das camadas populares, deixando na
penumbra a escolarização das elites. (ALMEIDA & NOGUEIRA, 2003, p.7)

No entanto, como afirmam as autoras, é por meio de estudos sobre a
escolarização dessas camadas mais privilegiadas da população que aprendemos como
são formados os jovens para quem estão reservadas as mais altas posições sociais, como
esses jovens aprendem a administrar relações e como convertem diferenças sociais em
diferenças de estilo de vida. Ou seja, os estudos sobre a escolarização/formação desses
jovens possibilitam uma “análise dos modos de constituição do sentimento de diferença
com relação aos outros.” (ALMEIDA & NOGUEIRA, 2003, p.7)
Outro aspecto importante que os estudos sobre a escolarização das elites poderá
proporcionar é a melhor compreensão do funcionamento dos sistemas de ensino na
sociedade brasileira, mais especificamente a forma como são produzidos os critérios de
excelência escolar utilizados para julgar o conjunto de alunos, tornando-se, dessa forma,
a temática da escolarização das elites fundamental para a compreensão dos processos de
construção social das desigualdades educativas. (ALMEIDA e NOGUEIRA, 2003).
ESCOLARIZAÇÃO DAS ELITES
A escolarização das elites emergiu como temática de pesquisa no Brasil, muito
recentemente, fortemente influenciada pelos estudos realizados na França pelo sociólogo
Pierre Bourdieu, que se notabiliza pela diminuição que promove do peso do fator
econômico, comparativamente ao cultural, na explicação das desigualdades escolares.
Para Bourdieu, o capital cultural constitui o elemento da bagagem familiar que
teria o maior impacto na definição do destino escolar, facilitando a aprendizagem dos
conteúdos e códigos que a escola veicula e sanciona, bem como propiciando melhor
desempenho nos processos formais e informais de avaliação realizados pela escola.
Outro fator relacionado ao capital cultural que teria, segundo Bourdieu, um
impacto na definição do destino escolar dos alunos é o capital de informações sobre a
estrutura e modos de funcionamento do sistema de ensino, ou seja, “da compreensão
que se tenha das hierarquias mais ou menos sutis que se distinguem as ramificações
escolares do ponto de vista de sua qualidade acadêmica, prestígio social e retorno
financeiro”. (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2009, p.53)
Entre os trabalhos publicados sobre a temática da escolarização das elites,
podemos destacar a coletânea A Escolarização das Elites – um panorama internacional
de pesquisa, organizada por Ana Maria F. Almeida e Maria Alice Nogueira (2002), bem
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como os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Sociologia da Educação
(SOCED) da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, coordenados por Zaia
Brandão.
Catanni & Kieling (2007) ao analisarem os estudos sobre a temática da
escolarização das elites destacam uma subdivisão do tema, conforme proposto por
Almeida e Nogueira na coletânea citada: os estudos sobre as escolas propriamente ditas,
ou seja, as instituições e seus modos de escolarização e os estudos sobre as estratégias de
socialização de frações das classes privilegiadas e dos ricos, estratégias essas
envolvendo marginalmente a escola. Esses autores acrescentam, ainda, uma terceira
subdivisão nos estudos sobre as elites, “que abarca os estudos do padrão cultural
diferenciado dessas classes, voltado mais para consumo supérfluo do que para
investimentos nas formações artística e cultural universal.” (p.177)
ESTUDOS
SOBRE
AS
INSTITUIÇÕES
E
SEUS
MODOS
DE
ESCOLARIZAÇÃO
No Brasil, já foram realizados alguns estudos sobre as instituições e seus modos
de escolarização. Dentre esses estudos podemos citar os trabalhos de Ana Maria F.
Almeida (1999, 2002, 2003, 2004), Agueda Bernadete Bittencourt (2003), Adriana Lech
Cantuaria (2000, 2005), Graziela Serroni Perosa (2005),
Almeida discute as relações entre escolarização e estratificação social. Tomando
como referência a experiência de escolarização de jovens paulistanos pertencentes à alta
classe média e à burguesia ilustrada, a pesquisadora tomou como objeto de estudo o
espaço escolar considerado de alta qualidade na cidade de São Paulo. Analisou a
estrutura do currículo e a organização do trabalho escolar, as características sociais e
acadêmicas dos professores e alunos e as práticas culturais e escolares dos alunos de três
colégios privados, sendo dois confessionais e um leigo. Como salienta a pesquisadora, a
análise realizada referiu-se aos grupos dirigentes que utilizam, de forma mais intensiva,
a via escolar como instrumento de inserção e diferenciação social. Almeida considera o
alto índice de concordância entre tipos de famílias e tipos de escolas um dos traços
principais das escolas privadas consideradas de alto nível, não sendo por acaso a
associação estreita entre a história dos colégios pesquisados e dos grupos familiares por
eles atendidos.
Na relação que une essas famílias e esses estilos de ensino, tudo se passa como se
cada colégio tivesse sido especialmente encomendado para resolver os problemas
de diferenciação que as primeiras se colocavam em momentos específicos de sua
história. (ALMEIDA, p. 272, 1999).

Para os jovens dessas camadas sociais, a escola representa um importante espaço
de organização das experiências de autonomia em relação à família. O mais significativo
na vida escolar desses jovens acontece nos corredores da escola, nos encontros depois
das aulas, nas viagens organizadas pela instituição, ou seja, a participação nas atividades
propostas a partir da escola, como demonstrado pela autora em suas pesquisas. Essas
atividades conduzem à interiorização dos princípios de organização desses espaços, bem
como propiciam a construção de redes de influência, de amizades e de matrimônios,
como também à aprendizagem de gestão das relações interpessoais.
Outro aspecto ressaltado por Almeida (1999) em suas pesquisas é a importância
atribuída ao contato com a tradição cultural ocidental no ensino ministrado pelos
colégios, apesar de haver uma distinção, entre os diferentes colégios, na maneira como é
proposta a relação com essa tradição cultural.
Nos casos estudados, ela variou entre uma primeira proposta que colocava os
alunos como produtores a partir da tradição, uma segunda que os incitava a se
apropriar da tradição enquanto usuários e, finalmente, uma terceira que os
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ensinava a se submeter a essa tradição e a aceitar os seus critérios de validade.
(ALMEIDA, 274, 1999)

Essas diversas propostas de relação com a tradição cultural exercem, segundo
Almeida, um papel diferenciador entre os grupos, contribuindo para a interiorização de
disposições que definem o espaço do provável em termos de estilos de vida e maneira de
se ver no mundo para cada um desses grupos.
Procurando identificar se a passagem pelo sistema escolar produz efeitos sociais
duráveis, tanto no que se refere às escolhas profissionais, como no que diz respeito à
constituição de uma determinada maneira de se ver no mundo em relação aos outros,
Perosa (2005) analisou o caso de três escolas confessionais femininas na capital
paulistana, identificando e relacionando a inserção dessas escolas na cidade, o público
que recebiam e as características de socialização escolar de cada uma delas.
Corroborando com as conclusões dos estudos de Almeida, Perosa (2005), a partir
dos dados coletados em sua pesquisa, conclui que há uma forte correspondência entre as
características da socialização escolar, as características morfológicas das famílias e as
escolhas profissionais e pessoais do grupo de 82 ex-alunas, egressas das três instituições
pesquisadas. Seu estudo demonstra como as famílias de alta renda utilizam-se da escola
privada, delegando a essas instituições a incumbência de reforçar a educação recebida no
seio familiar, resultando em uma experiência educacional homogênea, produzindo os
efeitos do que a autora denominou de uma educação total. Educação essa, que
[...] além de garantir a aprendizagem do saber escolar necessário para a aprovação
em exames e concursos seletivos, estas escolas produzem efeitos ainda mais
profundos na medida que reforçam os códigos, as maneiras de pensar e de ser,
presentes no universo familiar [sem jamais contrariá-los]. (PEROSA, 2005, p.
240).

Assim como Almeida, Perosa também conclui em seus estudos que a passagem
pela escola produz efeitos sociais decisivos na elaboração de um universo de futuros
possíveis em seus ex-alunos,
[...] na medida em que cada estabelecimento de ensino mostrou-se em condições
de contribuir para a interiorização de disposições psicológicas, morais e
intelectuais específicas que estavam na base da construção de uma determinada
maneira de se ver no mundo, tanto no que diz respeito à esfera profissional como
no que se refere às pressões da vida familiar. (PEROSA, 2005, p.206).

Também o estudo realizado por Agueda Bernadete Bittencourt (2003) toma como
referência a relação entre Escola, Igreja Católica e Família na formação de moças da
elite paulistana. A autora procura compreender aspectos do projeto educativo que
permanecem enraizados em duas escolas centenárias no interior paulista: o Colégio
Progresso Campineiro e o Colégio Progresso Araraquarense, por meio do estudo da
biografia de personagens responsáveis por imprimir uma política específica a esses
estabelecimentos de ensino durante a primeira metade do século XX.
Conclui a autora que a história dos dois colégios expressa a cultura escolar da
elite provinciana de São Paulo. Ou seja, a escolha dos professores se faz entre os
membros da própria elite, a Igreja Católica aparece como reserva moral legitimada pela
sociedade e a prática ou a tradição de se manter os internatos religiosos para a formação
das moças em contraposição à formação dos rapazes que era realizada em um colégio
público, onde a filosofia positivista predominava. Essa diferenciação na formação dos
jovens deve-se ao fato de que a moral católica e a tradição das famílias oligárquicas do
interior de São Paulo reservavam lugar especial para a família na sociedade e para a
mulher na família. Outro aspecto ressaltado pela autora é a utilização da pedagogia do
exemplo como estratégia na educação escolar das jovens, por meio da produção de
modelos de virtude, uma especialidade da Igreja Católica.
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Adriana Lech Cantuaria em sua dissertação de mestrado (2000) e na sua tese de
doutoramento (2005), também realizou estudos sobre as instituições de ensino e seus
modos de escolarização. Em sua dissertação de mestrado, Cantuaria (2000) elege como
objeto de estudo o Colégio Culto à Ciência, fundado por e para as elites dirigentes das
últimas décadas do século XIX, na cidade de Campinas. Esse colégio, consagrado como
espaço de formação das elites dirigentes campineira, usufruiu, por quase um século, dos
louros de seus alunos que passaram a ocupar lugar de destaque no cenário nacional.
Atualmente, o colégio não se destaca mais no cenário da cidade quanto ao
número de alunos que são bem sucedidos nos vestibulares prestigiados, nem quanto ao
destino social de seus ex-alunos, deixando de ser um espaço desejado e disputado de
construção de competência escolar, capaz de produzir ou reproduzir os elementos de
diferenciação que garantem o acesso às posições mais valorizadas da hierarquia social.
A autora credita essa mudança no prestígio da escola às mudanças ocorridas na estrutura
social e no espaço escolar da cidade, a partir dos anos setenta, quando a escola deixa de
corresponder às expectativas das famílias das elites dirigentes.
Os fatores que concorreram para esta transformação se articulam de forma
complexa. Ao que tudo indica, as modificações na estrutura social e no espaço
escolar da cidade parecem ter influído de forma decisiva no abandono do colégio
pelos grupos dirigentes. As palavras-chave «disciplina» e «ensino forte» que
tanto contribuíram para a consagração da primazia secular do Colégio Culto à
Ciência durante este século eram utilizadas nesse momento como indicadores de
um tradicionalismo tacanho e um conservadorismo provinciano.
A cidade se constituía agora polo industrial, centro de referência da pesquisa
tecnológica e da produção de conhecimento, com suas duas importantes
universidades. Se no início do século Campinas, identificada com o Estado de
São Paulo buscava firmar-se frente à Nação, agora, já nacionalmente reconhecida,
buscava projeção internacional. As famílias dos grupos dirigentes, tradicionais
usuárias do colégio migram em direção a propostas educativas mais «modernas»
apresentadas por escolas privadas que vinham de se instalar na cidade.
(CANTUARIA, 2000, p.70)

A partir do estudo da gênese do espaço de educação internacional da cidade de
São Paulo, nas primeiras décadas do século XX, Cantuaria (2005), em sua tese de
doutoramento, mostra que a valorização, por parte das elites nacionais, do segmento das
escolas criadas por emigrantes estrangeiros, foi uma das conseqüências das
transformações econômicas, sociais e culturais do século XX. A grande participação de
brasileiros nessas instituições foi o resultado do encontro bem sucedido entre as
expectativas das famílias de certas frações dos grupos dominantes e a mobilização de
segmentos sociais bastante variados para ampliação desse tipo de oferta escolar.
Outro aspecto apontado pela autora nessa pesquisa é a valorização, por parte das
elites brasileiras, das escolas vinculadas a nações associadas à imagem de modernidade e
eficácia e, conseqüentemente, o declínio da procura, por parte das elites, de instituições
cujo trabalho pedagógico é associado prioritariamente à tradição clássica e ao ensino
humanista, como as escolas de origem francesa e italiana, que têm sua imagem mais
vinculada à produção filosófica, literária e artística.
A variedade de demandas educacionais reflete a complexidade crescente desses
espaços escolares implicando em adaptações constantes de um mercado educacional
cada vez mais dinâmico. A pesquisadora cita como exemplo o surgimento crescente de
instituições de ensino bilíngüe, que priorizam a língua inglesa, na cidade de São Paulo,
inclusive berçários e pré-escolas, para atender a demanda de internacionalização do
ensino dos grupos médios.
Outra demanda apontada pela pesquisadora é a criação de espaços transnacionais,
que teriam como possível objetivo atender à formação de agentes competentes para se
inserir no mercado globalizado, participando ativamente de núcleos de poder forjados
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globalmente, ou seja, um cidadão do mundo, que represente a vanguarda de uma cultura
mundial.
A pesquisa evidencia que “a escola pode ser e tem sido um dos espaços
utilizados pelos grupos privilegiados sempre que colocados em cheque ou frente a
situações de concorrência, nas suas estratégias de diferenciação e
reprodução.” (CANTUÁRIA, 2005, p.152)
ESTUDOS SOBRE AS ESTRATÉGIAS DE SOCIALIZAÇÃO
Dentre os estudos sobre a temática da escolarização das elites, os trabalhos
realizados por Nogueira (2003), Grün (2003), e Oliveira (2005) discutem a relação entre
as socializações familiares e os processos de escolarização.
Nogueira (2003), partindo da constatação de uma carência quase que total de
estudos, no Brasil, sobre o papel do privilégio econômico na vida e nos destinos
escolares dos indivíduos, realiza uma pesquisa com 25 famílias de pequenos e grandes
empresários mineiros, com pelo menos um filho residindo no domicílio e em idade de
realização de estudos universitários. Utiliza, como estratégia para a coleta de dados, duas
entrevistas com cada família, uma com o jovem pesquisado e outra com sua mãe, sendo
essas entrevistas realizadas separadamente, em geral na mesma data, e, na grande
maioria das vezes, no próprio domicílio do entrevistado, baseando-se este estudo,
portanto, num corpus formado de 50 entrevistas.
A autora conclui que, de um modo geral, a trajetória verificada entre os filhos de
empresários mantêm uma relativa distância daquilo que se convencionou chamar de
“excelência escolar”, tomando esta última em seus indicadores clássicos: fluxo,
velocidade, longevidade, opções, carreiras e instituições escolares, distinções
acadêmicas. Grande parte dos jovens privilegiados do ponto de vista econômico parece
se inserir com mais intensidade no mundo do trabalho do que no da escola,
desenvolvendo um certo desinteresse pelos estudos e uma relação com o conhecimento
escolar do tipo “utilitarista”, onde só fazem sentido e têm valor os saberes que
possibilitam enfrentar situações práticas do dia-a-dia.
Quanto às estratégias familiares a melhor forma que a autora encontrou para
caracterizar a relação que essas famílias mantêm com o universo escolar é emprestada da
linguagem cotidiana: “não apostam todas as suas fichas na escola”. Os pais se utilizam
de estratégias econômicas para salvaguardar ou elevar a posição do grupo familiar no
espaço social. Preparam os filhos desde muito cedo para a sua sucessão nos negócios da
família por meio da associação destes à empresa paterna ou, então, a abertura de um
pequeno negócio que os filhos irão gerenciar, concomitantemente ao período de sua
formação universitária. Também lançam mão de uma rede de relacionamentos sociais
passíveis de serem mobilizados em momentos importantes do percurso escolar dos
filhos: ingresso ou transferências de estabelecimento.
Nogueira também aponta que a preocupação da escolha de estabelecimentos de
ensino que propiciem a constituição de uma rede de sociabilidade predisposta a
funcionar, no presente e no futuro, como capital social, faz parte da preocupação das
famílias, preponderando no ato de escolha da instituição escolar, menos o valor
“acadêmico” de um estabelecimento, e mais o seu valor “social”.
Outro aspecto ressaltado por Nogueira é o ceticismo dos empresários quanto à
eficácia social da escolarização, ceticismo esse expresso apenas na esfera privada. Pois,
na esfera pública, a autora lembra que o discurso das elites empresariais brasileiras é
contraditório a essa posição privada, conforme apontado por Reis em pesquisa realizada
com líderes empresariais brasileiros. Para esse grupo “a educação é percebida
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primordialmente como instrumento de mobilidade social, por significar maiores
oportunidades no mercado” (Reis, 2000, p.150 apud Nogueira, 2003, p.64)
A autora conclui que essas ambigüidades, tensões e contradições encontradas na
postura dos pais frente à escola não facilitam em nada a predisposição do jovem a
responder positivamente às exigências, pressupostos e critérios que estruturam o sistema
escolar, com suas hierarquias internas e escala de valores.
Outro estudo que desvela as estratégias de socialização de famílias de
empresários foi o realizado por Grün (2003) com famílias de imigrantes armênios no
Estado de São Paulo, que teve como objetivo chamar a atenção para a necessidade de se
levar em conta,
“os múltiplos critérios de hierarquização social vigentes na sociedade brasileira, e
as maneiras como o sistema escolar acaba sendo relativizado ou controlado na
busca de opções para as famílias conduzirem suas estratégias de reprodução
social para encaminhar as novas gerações em direção a destinos por elas
desejados, ainda que considerados pouco legítimos na sociedade inclusiva”( p.
74-75),

Assim como os estudos de Nogueira (2003), os estudos de Grün também
apontam para uma maior inserção dos jovens no mundo do trabalho, estabelecendo com
a escola e o saber escolar uma relação do tipo “utilitarista”. O autor observou que um
dos objetivos centrais dos investimentos em educação por essas famílias é o
“desenvolvimento da capacidade do jovem em operar no circuito comercial de seus
ancestrais ou em outro análogo, porém num nível de atuação mais elevado”. (p.66) Ou
seja, nessas famílias o anseio em relação à educação é que esses jovens sejam instruídos
nas questões práticas que possam aparecer no cotidiano dos negócios familiares e não
nas “áridas questões teóricas”, como expressado por um dos entrevistados.
Oliveira (2005), em sua dissertação de mestrado, focaliza o processo de escolha
do estabelecimento de ensino vivenciado por famílias pertencentes às elites econômicas
e culturais. Tendo como objeto de estudo 81 famílias cujos filhos estavam ingressando
em uma tradicional escola confessional da rede privada, situada na Zona Sul da cidade
do Rio de Janeiro, a autora procura identificar os critérios e aspectos sócio-culturais
embutidos nesse processo de escolha.
Em relação aos critérios de escolha do estabelecimento de ensino utilizados pelas
famílias pesquisadas, a autora destaca três: a formação humanística, a excelência escolar
e a distinção por meio do prestígio escolar e social. São, também, três os aspectos sócioculturais embutidos nessa escolha, apontados pela pesquisadora. O primeiro aspecto é a
“intensificação de transmissão da ‘herança escolar’ adquirida pela família” (p.118), ou
seja, os pais procuram garantir que os filhos perpetuem a aparente trajetória escolar de
sucesso percorrida por eles. O segundo aspecto ressaltado é “a influência do alto capital
informacional familiar (background) na escolha de escola” (p.119). A aparente
familiaridade dos pais pesquisados com o cotidiano e as regras escolares foi um fator
decisivo para a escolha da escola, transformando o processo de escolha em um processo
“tranqüilo e rápido”, apesar da grande opção de estabelecimentos e serviços ofertados
pelo mercado escolar. Já o terceiro aspecto sócio-cultural embutido na escolha da escola,
destacado por Oliveira é o “estabelecimento (ou preservação) da Rede de Relações
Sociais” (p.120). Apesar de não aparecerem de forma explícita nos questionários
respondidos pelas famílias, a rede de relações e o ambiente escolar foram aspectos
valorizados nas práticas de escolha das escolas.
Oliveira (2005) conclui que o processo de escolha de escola como estratégia de
distinção, no universo das famílias pesquisadas
[...] é favorecido pelo capital econômico característico das elites, associado,
sobretudo, ao alto capital cultural e informacional que possuem e parece
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funcionar, de certa forma, como uma espécie de consumação da distinção escolar
e da posição social a ser ocupada por seus filhos. (p.121)

Quanto à instituição de ensino escolhida pelas famílias pesquisadas, a autora
ressalta que, apesar do conturbado mercado escolar e das propagandas de divulgação dos
serviços oferecidos pelas escolas, esta instituição
[...] garante-se na idéia de que a imagem do colégio é construída através dos
próprios alunos, dos resultados obtidos no seu processo de escolarização, da hexis
corporal adquirida através do habitus e do ethos escolar. (OLIVEIRA, 2005, p.121)

Em artigo publicado recentemente, Aguiar, Nogueira & Ramos (2008) discutem
as experiências internacionais de escolarização dos jovens oriundos das camadas sociais
favorecidas. Como afirmado pelas autoras, estas estratégias se inserem em uma lógica de
distinção, utilizada pelas camadas médias da população, “que vêem na dimensão
internacional do capital cultural um ingrediente indispensável à reconversão de seu
patrimônio” (p. 355)
As autoras atribuem o crescimento do fenômeno da internacionalização das
experiências escolares nos setores médios da população à intensificação das trocas
internacionais e à relativa democratização do acesso aos meios de transporte. Porém,
chamam a atenção para o fato de que
Como sugerido por Bauman (1999), a anulação tecnológica das distâncias
espaço-temporais tenderia a polarizar as diferentes condições sociais da
humanidade do que a homogeneizá-las, na medida em que, ao proporcionar uma
mobilidade sem precedentes a uma parcela da população mundial, agrava e
aprofunda a condição de privação daqueles que não podem vivenciar e se
beneficiar dessa experiência. (Aguiar, Nogueira & Ramos, 2008, p. 357)

A partir dessa constatação, as autoras apresentam algumas faces desse fenômeno
da internacionalização das experiências escolares. O primeiro aspecto abordado é o
crescimento numérico do fenômeno, que, embora quase não se dispondo de dados
estatísticos nacionais sobre a questão, pode-se, a partir dos dados internacionais e dos
poucos e incipientes dados nacionais perceber um aumento nos últimos anos. Esse
aumento pode ser observado tanto no ensino superior, o mais internacionalizado dos
graus de ensino, quanto no ensino médio. Segundo estimativas feitas no ano de 2002,
pela Brazilian Educacional Language Travel Association (BELTA), o número de
estudantes brasileiros no exterior tenderia a crescer fortemente. Saindo de um patamar
de 34 mil estudantes em 2003, para 71 mil em 2006, sendo que esta estimativa abarcava
os cursos de idiomas de curta duração, seguidos pelos programas de intercâmbio de
ensino médio (high school), pelos programas que oferecem estágio/trabalho e, por
último, pelos programas de nível universitário. (Aguiar, Nogueira & Ramos, 2008)
Outra face do fenômeno, apresentada pelas autoras, foi o destino escolhido pelos
estudantes, constatando que a circulação pelo exterior não apresenta um caráter
homogêneo, o que sinalizaria para uma variação do valor da experiência educacional
internacional segundo o país de origem e destino. No caso brasileiro, pode-se perceber
uma predileção dos estudantes pelos países desenvolvidos. Segundo Wagner (Wagner,
1998, apud Aguiar, Nogueira & Ramos, 2008) essa predileção teria sua explicação na
relação simbólica desigual existente entre as nações.
O terceiro aspecto do fenômeno, apresentado pelas autoras, diz respeito ao
idioma do país de destino, ressaltando que, apesar dos idiomas apresentarem-se
equivalentes, segundo os lingüistas, essa equivalência não é percebida no plano social,
sendo atribuídos valores distintos a línguas distintas, havendo uma forte hierarquia social
entre elas, proporcionando diferentes rentabilidades material e simbólica aos seus
detentores.
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Entre os estudantes brasileiros, pode-se observar uma grande procura pelos
países anglofônicos, sendo a aprendizagem da língua inglesa apontada pelos pais como
uma das vantagens de uma educação internacional.
A forma de aquisição de uma a língua estrangeira é também outro fator que
justifica a crescente utilização pelas famílias, especialmente no segmento do ensino
médio, dessa estratégia de escolarização. As autoras mencionam os estudos de Nogueira
(2006), que ao entrevistar famílias cujos filhos estudaram fora do Brasil, constatou, no
discurso dos pais, uma forte ênfase nas supostas vantagens dessa aprendizagem “por
imersão”, destacando dois grandes benefícios dessa estratégia: propiciar uma
assimilação mais ampla do contexto cultural do país e proporcionar a excelência no
plano da oralidade.
Assim, por suposto, aqueles que beneficiaram da oportunidade de
aprender/praticar uma língua in loco acabam por se distinguir daqueles que não
puderam senão aprendê-la em seu próprio país de origem, de maneira escolar,
formal (livresca) e, portanto, imperfeita. A imersão lingüística estabelece assim
uma clivagem entre uns e outros. (Aguiar, Nogueira & Ramos, 2008, p.365-366)

Aguiar, Nogueira & Ramos (2008) também apresentam algumas “contribuições e
pistas de análises” que as pesquisas de Maria Alice Nogueira (1998, 2004 e 2006), Ceres
Prado (2002), Andréa Aguiar (2007) e Viviane Ramos (2007), desenvolvidas no
Observatório Sociológico Família-Escola (OSFE), da FAE/UFMG, vem produzindo, a
partir de interrogação direta de famílias brasileiras que se utilizam dessas práticas de
escolarização.
Essas autoras concluem que os resultados da pesquisa nacional apontam para
uma forte expansão da demanda por esse bem cultural, bem como a urgência com que
vem sendo perseguido pelas camadas médias da população, o que se justifica pelas
características de estilo de vida desse grupo social. De maneira especial pela importância
em seus investimentos no mercado escolar, como conseqüência de manutenção de seu
lugar assegurado nas estruturas sociais com base em suas credenciais escolares, ou seja,
formação e diploma. O cosmopolitismo é apresentado pelas autoras como uma
tendência, atualmente presente, nas estratégias de escolarização de que se lançam mão as
famílias brasileiras que “percebem, nessa oportunidade de reconversão/atualização de
seu patrimônio cultural, boas chances de manutenção ou incremento da posição social
de relativo privilégio que ocupam.” (IDEM, p.370-371)
Contudo, alertam que a compreensão dessas práticas de busca pelo internacional
requer ainda que se leve em conta o fenômeno derivado do acirramento da concorrência
entre os grupos sociais pela posse do capital escolar e cultural, detectado por Bourdieu.
Quanto maior for o crescimento da taxa de escolarização e acesso da população aos
níveis mais elevados do sistema de ensino, maior será a desvalorização dos certificados
escolares, impulsionando as camadas privilegiadas em direção a níveis cada vez mais
altos desse sistema, ou seja, em direção a instituições, ramos de ensino ou tipos de
escolarização mais seletivos ou mais raros, como escolas internacionais ou bilíngües,
estudos no exterior ou estabelecimentos de excelência, dos quais procurarão deter a
exclusividade.
Desse modo, as distâncias que separam os diferentes grupos sociais, em termos
culturais e escolares, manter-se-iam e reconstituir-se-iam permanentemente,
embora em patamares cada vez mais altos. De tal forma que a ampliação do
acesso à escola (e mesmo a probabilidade de sucesso escolar) dos grupos mais
despossuídos tenderia a ser acompanhada por modificações quantitativas e
qualitativas na escolarização dos favorecidos. (Aguiar, Nogueira & Ramos, 2008,
p.371)

Aguiar, Nogueira & Ramos levantam a hipótese de que a internacionalização das
escolaridades é dominada por uma lógica de distinção, estabelecendo uma clivagem
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entre os que se beneficiam dos estudos internacionais e os que se limitam a recursos
nacionais.
DIMENSÃO SUBJETIVA
Considerando que o fenômeno da desigualdade social torna manifesto a
dominação: uma igualdade recusada no direito do sujeito agir, falar, tomar parte das
iniciativas e decisões, ou seja, o fenômeno da desigualdade social remete-nos ao
reconhecimento de uma rede invisível e objetiva de desqualificação dos indivíduos e
grupos sociais precarizados, afirmando a dominação de um grupo sobre outro.
Considerando que a coincidência entre elites econômicas, políticas e sociais é um
fato recorrente no Brasil e que a compreensão das características dos indivíduos que
integram o estrato mais rico da sociedade torna-se importante para saber em que medida
seus interesses se chocam com as necessidades da grande massa não rica da população
brasileira, em especial os pobres, uma vez que o poder das elites não se limita a gerir
apenas a sua própria riqueza, mas também os fundos públicos.
Considerando que a educação é utilizada para manter as posições de poder na
sociedade, ao tratar de modo igual quem é diferente, ao privilegiar, de maneira
dissimulada, quem, por sua bagagem familiar já é privilegiado, ou seja, uma vez que a
escola privilegia os conhecimentos associados aos padrões de elite, agravando assim as
desigualdades sociais.
Considerando que os estudos sobre o processo de escolarização das camadas
mais privilegiadas da população são um meio importante de entendermos os modos de
constituição dos sentimentos de diferença que os jovens, pertencentes a essas camadas,
constroem em relação aos outros.
Afirmamos a importância de se estudar a dimensão subjetiva presente no
processo de escolarização dos jovens pertencentes às camadas mais privilegiadas da
população, entendendo essa dimensão como um campo socialmente construído, que se
materializa no plano individual, por meio das crenças, valores e comportamentos
individuais, expressando a singularidade dos sujeitos.
Falar da subjetividade humana é falar da objetividade em que vivem os homens.
A compreensão do “mundo interior” exige a compreensão do “mundo externo”,
pois são dois aspectos de um mesmo movimento, de um processo no qual o
homem atua e constrói/modifica o mundo e este, por sua vez, propicia os
elementos para a constituição psicológica do homem. (BOCK, 2009, p.22)

Falar da subjetividade é falar da dimensão dos significados, dos sentidos, das
emoções, das imagens e das idéias, objetivadas ou não. É compreender a constituição da
subjetividade individual como um processo singular que resulta da unidade dialética
entre sujeito e meio social, que se produz em espaços sociais constituídos
historicamente.
Falar da subjetividade é falar do processo de construção de um mundo objetivo.
É falar do processo de transformação do mundo, no âmbito do sujeito. De uma dimensão
dos registros simbólicos e emocionais desse mundo. Registros esses que se constituem
tanto no campo do sujeito, como no campo coletivo. É falar de uma dimensão subjetiva
da realidade social que se configura nos valores, nas regras, nas leis, nas ideologias, nos
discursos, nas teorias e na ciência.
Na gênese de toda a subjetividade individual estão os espaços constituídos de
uma determinada subjetividade social que antecedem a organização do sujeito
psicológico concreto, que aparece em sua ontogenia como um momento de um
cenário social constituído no curso de sua própria história. (GONZÁLEZ REY,
2003, p.205)

Ao considerarmos a subjetividade imbricada no social, estamos falando de um
sujeito histórico que, ao mesmo tempo em que produz a sua condição de vida é por ela
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afetado. De um sujeito que é produto e, ao mesmo tempo, produtor. Essa perspectiva de
entender a subjetividade parte da premissa de que a consciência humana se modifica no
curso da história humana. De que as mudanças de caráter qualitativo da/na consciência
dependem do modo de vida que, por sua vez, é determinado pelas relações sociais
existentes e pelo lugar que cada indivíduo em particular ocupa nessas relações.
Com essa compreensão de sujeito e de subjetividade, temos uma abordagem que
reconhece a possibilidade de transformação; que reconhece que os indivíduos são
como são, mas que poderiam ser diferentes, inclusive em sua subjetividade. O
que se constitui até o presente como realidade é fruto de um processo complexo e
multideterminado, mas que conta com a participação decisiva de homens que
podem ser sujeitos. (BOCK; GONÇALVES, 2005, p.120)

Enfim, falar de subjetividade é, portanto, falar de uma dimensão subjetiva dos
fenômenos sociais, que se materializa nas leis, regras, valores e significados instituídos
socialmente, bem como falar dos sentidos subjetivos construídos pelos sujeitos que
vivem esses fenômenos sociais.
Significados e sentidos são conceitos ligados à mediação semiótica, realizada
pela linguagem, que consiste na interpretação de signos. Essa mediação semiótica é o
que permite ao homem distanciar-se das contingências do aqui e agora, incorporando a
dimensão temporal que articula passado, presente e futuro, criando, assim, uma nova
dimensão espaço-tempo para a ação do ser no mundo.
Vigotski, ao estabelecer uma distinção entre o sentido e o significado de uma
palavra, conclui que o sentido de uma palavra (o que ela quer dizer para o sujeito) será
sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, possuindo zonas cuja estabilidade
varia muito. O significado da palavra é tão somente uma dessas zonas de sentido que
ganharam estabilidade. Por esse motivo, quando a palavra se encontra em um contexto
verbal – inserida em um discurso – ela é passível de ser entendida. O significado referese, assim, a uma zona de sentido mais estável, justamente porque mais convencional e,
portanto, melhor precisada. Já o sentido, ele é particular, próprio do sujeito,
idiossincrático, particular, embebido em afetos e em emoções. Pode-se dizer que o
sentido adquire uma série de conotações para um determinado sujeito, de acordo com a
significação dada às suas experiências e vivências.
O sentido real de uma palavra é inconstante. Em uma operação ela
aparece com um sentido, em outra, adquire outro. Esse dinamismo do
sentido é o que nos leva ao problema de Paulham, ao problema da
correlação entre significado e sentido. Tomada isoladamente no léxico,
a palavra tem apenas um significado. Mas esse significado não é mais
que uma potência que se realiza no discurso vivo, no qual o significado
é apenas uma pedra no edifício do sentido. (Vygotski, 2000, p. 465)

Quando Vigotski destaca a preponderância do sentido sobre o significado na
estrutura semântica da linguagem interior, em contraposição à linguagem social ou
comunicativa, ele se refere ao fato de que a linguagem interior opera com os sentidos das
palavras mais do que com seus significados. O aspecto privado da fala interior permite
ao sujeito a liberdade de não se ver obrigado a utilizar exclusivamente as palavras
segundo seus significados convencionais. Assim:
A linguagem “exterior”, para obter eficácia em sua função
comunicativa, requer que se atenha àqueles significados estáveis no
campo das comunidades de interlocutores. Pelo contrário, a linguagem
interior pode operar com os sentidos subjetivos e com sua configuração
específica, de acordo com os contextos particulares (Barquero, 1998, p.
63).
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Segundo Aguiar, (2001), ao discutir esses dois conceitos - sentido e significado Vigotski evidencia, aí, a dialética da constituição da consciência, ou seja, mostra como
ela é a integração do afetivo e do cognitivo, tendo um caráter social, histórico e, ao
mesmo tempo, único para o sujeito. Ao nascer, o homem depara-se com um sistema de
significações pronto, já construído e, desse modo, histórico, porque em contínua
mudança. Vigotski aponta que os significados das palavras mudam, são dinâmicos,
evoluem. Isso é importante porque essas alterações no significado das palavras surgem a
partir do confronto entre as significados sociais (acordados, convencionados) e os
sentidos particulares de cada sujeito, que decorrem de suas vivências pessoais. Esse
processo, que envolve a construção de sentidos e sua negociação com outros sentidos
e/ou significados recebe o nome de “significação”.
Assim, quando nos referimos às expressões do sujeito, ao novo que ele
é capaz de colocar no social, estamos nos referindo aos sentidos que
produz, aos sentidos subjetivos por ele construídos a partir da relação
dialética com o social e a história. O processo de produção de sentidos,
é importante frisar, pode conter elementos contraditórios, gerando,
assim, sentidos subjetivos contraditórios, que incluem emoções e
afetos como prazer e desprazer, gostar e não gostar, por exemplo.
(Aguiar, 2001, p. 107).

Portanto, ter acesso aos sentidos e significados que os jovens das elites atribuem
a seu processo de escolarização é tentar nos aproximarmos da compreensão da
dimensão subjetiva desse processo.
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ARTIGO CIENTÍFICO 13:
A SOCIEDADE DO SUBSÍDIO E A EDUCAÇÃO: SOBRE ALGUMAS
POLÍTICAS
DE
DESMOBILIZAÇÃO
SOCIOEDUCACIONAL
NA
CONTEMPORANEIDADE.
Alex Sandro C. Sant’Ana87
Resumo: Estudo que apresenta problematizações sobre as influências de algumas políticas de subsídio em
educação na atualidade, denominando-as de sociedade do subsídio. Problematiza efemeramente as
possíveis causalidades dessas políticas no âmbito socioeducacional contemporâneo. Infere que essas
políticas interferem freqüentemente naquilo que está sendo produzido com um viés socioeducacional,
gerando eventualmente um contexto político-social de desmobilização.
Palavras-chave: educação, políticas de subsídio, socioeducacionalidade.

1. INTRODUÇÃO
Somos obrigados a nos pronunciar sobre a questão
do ser, a partir do momento em que ela se acha
colocada (GUATTARI, 1973, p. 34).

Há no mundo contemporâneo um ambiente político-social e econômico de múltiplas
faces, cujos pensadores das mais diversas áreas de conhecimento se utilizam
freqüentemente do termo sociedade para se referir às novas formas de sociabilidade
humana nesse novo contexto. Temos então, segundo diversos autores, a sociedade em
rede, a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, a sociedade pósindustrial, a sociedade pós-moderna, a sociedade líquida, a sociedade do ócio criativo, o
ciberespaço e a cibercultura, dentre outros conceitos.
Este estudo pretende problematizar brevemente mais uma face do mundo
contemporâneo e que será denominada neste artigo de sociedade do subsídio: são
políticas de desmobilização social e, no caso deste estudo, será problematizado de
maneira breve especificamente como essas ações políticas produzem desmobilização
socioeducacional nos estudantes, professores e demais profissionais e setores da
sociedade que têm como foco a educação.
2. SOBRE ALGUMAS POLÍTICAS DE DESMOBILIZAÇÃO SOCIAL NA
EDUCAÇÃO
Em termos político-sociais é possível citar a seguir um fato recente ocorrido no final
desta primeira década do século XXI em uma capital de um Estado brasileiro para
exemplificar uma política de subsídio que produziu desmobilização social em ações de
protestos promovidos por grupos de estudantes.
Surgiu uma notícia na imprensa de que a empresa de transporte público aumentaria as
passagens de ônibus em cerca de dez centavos. No dia seguinte iniciou-se reuniões de
87
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estudantes de escolas públicas e universitários para se organizarem e participarem de
protestos contra o ocorrido. Após alguns dias de protesto, surgiu uma notícia que muitos
estudantes a princípio até duvidaram: ao invés das passagens de ônibus aumentarem dez
centavos, elas seriam reduzidas em dez centavos! O fato produziu o imediato fim do
protesto dos estudantes.
Sobre o fato relatado acima existe algo que talvez os estudantes não sabiam sobre a
decisão do Estado e/ou fingiram não saber/entender: o Estado iria repassar diretamente
aos empresários do transporte público um subsídio, ou seja uma determinada quantidade
de dinheiro, para que o preço das passagens fossem reduzidas. Ao repassar o dinheiro
diretamente para às empresas privadas tal remessa obviamente deixou de ser aplicada em
outro setor que fosse realmente público. É possível inferir que outro motivo para tal ação
do Estado seria a possibilidade dessas empresas, por sua vez, repassarem no futuro
algum montante de dinheiro para o financiamento das campanhas eleitorais do dado
partido político estabelecido no governo. Essas possibilidades, dentre outras, não foram
problematizadas pelos estudantes que não se reuniram para debater essa situação devido
possivelmente por terem tido um ganho de causa imediata com a política de subsídio. É
nessa perspectiva, dentre muitos outros exemplos político-sociais que poderiam ser aqui
citados, que este estudo considera que a população vive atualmente em uma sociedade
do subsídio que produz por conseqüência de suas intervenções alguns processos de
desmobilização social em diversos setores.
No campo especificamente da educação isso também ocorre contemporaneamente com
dada freqüência. Problematiza-se a seguir apenas dois exemplos: a das bolsas em
dinheiro concedidas à tutores de cursos de Educação à Distância (EaD) e a de abonos em
dinheiro concedidos por Prefeituras e Estados aos professores.
No caso das bolsas concedidas aos tutores de EaD é possível constatar diversas
problemáticas que afligem esses trabalhadores educacionais: a falta de contrato de
trabalho e vínculo empregatício; a ausência de suporte das políticas sociais vigentes dos
trabalhadores assalariados; a ausência de benefícios e direitos garantidos por lei para os
trabalhadores formais; etc. Considerando essa política de subsídios constatada em
diversas instituições de Educação Superior, é possível inferir que elas também são
políticas de desmobilização socioeducacional: há uma desconsideração nesses processos
de EaD sobre a profissionalização desses trabalhadores e garantia de direitos trabalhistas
similares aos dos assalariados. Um dos possíveis motivos de desmobilização social que
ocorre nesse contexto pode estar ligado ao fato de tal subsídio ser pago sem a ocorrência
de descontos devido à ausência de impostos incidentes sobre o dinheiro recebido, o que
produz assim mais um processo de desmobilização social, desta vez da classe
profissional de tutores, que não se engajam de forma organizada para reivindicar
melhorias.
O exemplo citado acima não apresenta absolutamente nenhum argumento contra à EaD
mas considera apenas que esses problemas poderiam/deveriam ser debatidos pela
comunidade educacional buscando se localizarem portanto em que tipo de política
pública estão inseridos.
No caso dos abonos concedidos aos professores de redes públicas de ensino, é possível
considerá-la também como um subsídio cuja conseqüência também é a da
desmobilização socioeducacional: grande parte dos professores, devido esses subsídios,
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se sentem satisfeitos momentaneamente com uma situação de precariedade salarial e de
precariedade de suas condições de trabalho e evitam se engajar em protestos públicos
contra os problemas vividos pelo magistério; já os professores que decidem se engajar
são coagidos por campanhas publicitárias do Estado/Prefeitura na mídia informando à
sociedade que determinados valores financeiros foram repassados aos professores como
abono e esse quantidade em dinheiro, na visão de grande parte da população, é um valor
financeiro satisfatório ao magistério produzindo assim uma desmobilização social nos
pais/comunidade em apoiar uma educação pública de melhor qualidade.
Mediante as políticas acima citadas, dentre muitas outras que permeiam tanto a educação
como outros setores da sociedade, são produzidos processos de desmobilização social
que faz com que os agentes de transformação da sociedade vivam em um mundo surreal,
ora denominado sociedade do subsídio, e portanto deixem de estar em contato direto
com as problemáticas de seu contexto político-social.
2. SOBRE ALGUMAS POLÍTICAS DE DESMOBILIZAÇÃO SOCIAL NO
COTIDIANO ESCOLAR
Este capítulo é resultado do projeto de pesquisa "O Currículo Agenciado com as
Tecnologias da Informação e Comunicação no Cotidiano da Educação Escolar" que
pesquisou o currículo praticado no laboratório de informática de uma escola pública da
Educação Básica. Infere-se que as práticas de intervenção educacional no cotidiano
escolar também são produzidas algumas políticas de desmobilização socioeducacional e
que serão apresentadas a seguir.
No cotidiano escolar supracitado havia uma expectativa de instalação de software livre
nos computadores do laboratório de informática da escola que utilizavam até o momento
exclusivamente software proprietário, sendo sua base o sistema operacional Microsfot
Windows e diversos outros programas pertencentes à mesma empresa Microsoft. Inferese que uma possível política de desmobilização socioeducacional se tornaria presente
devido às possíveis mudanças produzidas por essas expectativas, ora denominadas de
currículo virtual.
[...] é um momento de expectativa sobre algo que há de advir, que pode vir a
acontecer; ele refere-se tanto a uma expectativa não-planejada ligada a um
currículo prescrito que está prestes a se efetuar quanto a um currículo
praticado que está em vias de ser efetuado (SANT'ANA, 2008, p. 70).

Essa política no cotidiano, ora denominado de currículo virtual, é um momento e
movimento subjetivo e virtual que perpassa os agentes educativos e/ou aprendentes
como uma dimensão de possibilidades-outras de alguma coisa que está em vias de se
atualizar. Nesse sentido apresenta-se a expectativa da professora de Informática sobre a
possibilidade de implantação do software livre, generalizado às vezes na menção ao
sistema operacional GNU/Linux, mas que, factualmente, havia outros softwares livres
incluídos para a implantação de tal sistema e que ela não se sentia preparada para utilizálos.
Não se considera, portanto, que a possibilidade de inserção do software livre no
laboratório de informática fosse um currículo prescrito, pois não havia nada
efetivamente apresentado à escola e assim não havia nada efetuado em relação a tal
proposta no cotidiano escolar da escola pesquisada; também não era um currículo
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praticado, pois ainda não estava ocorrendo um uso prático desses artefatos culturais e
tecnológicos no ensino; o que havia era um movimento sobre essa questão, que
possibilitaria ou impossibilitaria tal implantação e é isso que é denominado de currículo
virtual, que é também uma política que produz processos de desmobilização social mais
especificamente no cotidiano escolar vivido e praticado.
O currículo virtual está no âmbito do “possível”. Não é o currículo prescrito, porque
não consegue ou não se deixa apresentar em um projeto de ensino ou pedagógico, que
freqüentemente precisa utilizar verbos de ação no infinitivo para se autoafirmar
institucionalmente. Ele está na exclusão daquilo que não se encaixa ou não é permitido
em um projeto. Ele é a expectativa em movimento: algo como ‘eu “expecto” que...’ ou
“eu ouvi dizer que...”; Ele é o “desenvolvimento do aumento da alta auto-estima” que
freqüentemente é excluído dos projetos escolares. Ele é o não-alcançável em termos
concretos ou em termos daquilo que poderá efetivamente ser demonstrado ou provado ao
final da execução do projeto. Ele está, portanto, no duplo jogo de palavras (in)tenção e
(in)tentar: numa tentativa “in”, no sentido de uma subjetividade inclusiva (PINEL;
SANT’ANA, 2005); também em uma “tensão” devido ao não-alcançável ter que ser
cogitado; e também no “tentar” devido à possibilidade vacilante de se poder alcançar
algo que está no “impossível” ou em outra dimensão que não foi cartografada ou que se
supunha ser difícil de mencionar, descrever ou trabalhar efetivamente.
O currículo virtual preexiste nas propostas e contrapropostas emitidas pela cultura oral
dos profissionais da escola ou da Secretaria de Educação, tendo freqüentemente
intencionalidades educativas: o currículo virtual seria um entrelugar situado no que foi
planejado pela instituição escolar (currículo prescrito) e no que está efetivamente sendo
realizado no momento da prática pedagógica (currículo praticado).
Assim o currículo virtual é algo que está em vias de se atualizar em um currículo
prescrito, praticado, ou até mesmo em algo não-institucional, algo como um movimento
molecular, mas ainda assim, com uma instância educativa ou deseducativa (no sentido
de desconstrução de saberes e fazeres).
Qual seria então a diferença entre o currículo virtual, o currículo prescrito, o currículo
praticado e o currículo agenciado? Infere-se uma não-possibilidade de fragmentação
dos múltiplos currículos, visto que são engendrados nas relações entre o virtual e atual.
Talvez algumas pistas sobre os múltiplos currículos tenham sido lançadas ao acaso ao
longo deste breve capítulo e muitas outras tenham sido negligenciadas ou
desconsideradas. Pode-se afirmar que o objetivo foi o de problematizar (in)tensamente
que esses acontecimentos eram produzidos maquinicamente no cotidiano escolar do
laboratório de informática e que se infere possibilitaram um pensar-problematizador dos
conceitos mencionados na questão acima citada.
Segundo a professora de Informática, há uma proposta da Secretaria de Educação para a
implantação de software livre no laboratório de informática da escola, que até agora não
chegou a ser efetivada. A professora de Informática dava “graças à Deus” por ali não
haver porque ficou sabendo que em “uma outra escola da rede, o laboratório saiu do
Windows, foi para o Linux, e agora está novamente retornando para o Windows por
insatisfação da comunidade escolar”.
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Segundo a professora, ocorreu um curso de formação em software livre pela Secretaria
de Educação, mas de apenas uma semana, do qual ela não participou. Afirmou já ter
procurado um curso de GNU/Linux, mas que é muito caro e ela não têm condições de
arcar com os custos (o custo é equivalente a sessenta por cento de seu salário mensal). A
professora de Informática reclamava da falta de capacitação em GNU/Linux e dizia que
não havia grandes investimentos nesse sentido em formação continuada para os
professores de Informática nessa gestão.
A professora de Informática saiu do laboratório por alguns minutos e disse que havia
ligado para a Secretaria de Educação. Ficou sabendo que as escolas que já tinham
GNU/Linux receberiam uma atualização e, posteriormente, as escolas com Windows
adotariam o GNU/Linux como padrão. Ela comentou ainda que pretendia conversar com
a diretora para saber o que ela poderia fazer para impedir a implantação do GNU/Linux.
Temia que diversos projetos em andamento talvez não tivessem prosseguimento devido
a possível estranhamento que os professores e os alunos teriam com o novo sistema,
inclusive o Programa Escola Aberta e seus monitores.
Em outro dia, conversou com a diretora sobre o GNU/Linux. Ela [a diretora] pretendia
redigir um ofício, solicitando que a implantação do GNU/Linux só ocorresse nas férias.
A professora considerou que “a diretora não aceitaria a entrada deles (dos técnicos) aqui,
hoje, por exemplo, para implantar o GNU/Linux, porque comprometeria os trabalhos,
projetos e atividades em curso”.
Ainda segundo a professora de Informática, a Secretaria de Educação não dá apoio
pedagógico ao laboratório de informática e considera que a forma que quer implantar o
GNU/Linux não é a correta. Segundo ela, “a Secretaria de Educação não estaria
oportunizando para a escola momentos de discussão e debate sobre a adoção do software
livre, que está sendo praticamente uma imposição”.
Percebe-se assim que as idéias e características político-sociais que permeiam o software
livre e suas vantagens em relação ao software proprietário ainda não penetraram na
cultura organizacional da escola. Essas características, denominadas pela Free Software
Foundation88 (FSF) como liberdades, dizem respeito à liberdade de executar o software,
para qualquer propósito; à liberdade de estudar como o software funciona e adaptá-lo
para as suas necessidades mediante o acesso gratuito ao código-fonte; à liberdade de
redistribuir cópias gratuitas dele; e à liberdade de aperfeiçoar o software e liberar esse
aperfeiçoamento, de modo que toda uma comunidade se beneficie dele. Mas percebe-se,
simultaneamente, uma “abertura” dos professores para entender e problematizar a
implantação e uso de tais softwares bem como de tomar conhecimento das implicações
deles decorrentes mediante processos de formação continuada e aí percebe-se
movimentos de contraposição às políticas de desmobilização.
Segundo a professora de Informática, as propostas de utilização do laboratório estão
partindo das escolas: cada professor de Informática tem uma concepção e não há uma
proposta da Secretaria de Educação, algo como “diretrizes” em relação à questão,
afirmou ela. Tal fato foi problematizado, neste estudo, conforme a Figura 5.

88

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1985 por Richard Stallman e que se dedica à eliminação de
restrições sobre a cópia, redistribuição, entendimento e modificação de programas de computadores –
bandeiras do movimento do software livre, em essência.
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Ainda segundo ela, “a Secretaria de Educação tem-se ausentado da promoção de
discussões sobre a especificidade do trabalho do professor de Informática (que é
predefinido como mediador) e suas atribuições. Ele acaba sendo um técnico, secretário e
professor [regente]”, e é assim permeado por populações (DELEUZE; PARNET, 1996,
p. 40).
[...] os inconvenientes do Autor são o de constituir um ponto de partida ou de
origem, o de formar um sujeito de enunciação do qual dependem todos os
enunciados produzidos, o de fazer-se reconhecer e identificar numa ordem de
significações dominantes ou de poderes estabelecidos: <<Eu enquanto...>>
Muito diferentes são as funções criativas, usos não conformes do tipo rizoma e
já não árvore, que procedem por intersecções, cruzamentos de linhas, pontos de
encontro no meio: não há um sujeito, mas agenciamentos coletivos de
enunciação; não há especificidades, mas populações [...] (DELEUZE;
PARNET, 1996, p. 39-40).

A professora de Informática acredita que também não há uma proposta regulamentada e
difundida sobre a implantação do software livre, sua manutenção (atualizações
periódicas planejadas para esse sistema) e nem cursos de capacitação para os professores
regentes e de informática no uso do sistema, o que tem gerado “estranhamentos” em
outras escolas que o adotaram.
Para a professora de Informática “não adianta colocar o GNU/Linux aqui sem dar
capacitação”, ela não tem afinidade com tal sistema operacional. Ocorreu uma
capacitação, mas segundo ela “muito fraca”: curso de “futucar” [ela referia-se ao curso
de uma semana, citado também por outra professora]. Mas entendia que tudo que era
feito no sistema operacional Microsoft Windows, poderia ser feito no GNU/Linux.
São os atos de acreditar e possivelmente buscar maiores informações sobre aquilo que
está em vias de se atualizar bem como engajar-se em fluxos de transformações contínuas
(SANT'ANA, 2008). Esses fluxos de transformações contínuas constituem um
movimento nos quais imagens insurgem, técnicas são inventadas e tecnologias são
apreendidas e, por fim, sentidos e significados fluem mediante as formações de
enunciados e produções maquínicas de desejos dos agentes aprendentes e cognitivos: e é
justamente esse movimento dinâmico que possui e exerce as condições necessárias para
a produção de intervenções educativas mobilizadoras.
3. PÓS-ESCRITO
Este estudo buscou apresentar e problematizar alguns exemplos de políticas que tem
impactado o campo da educação mencionando ainda como tais ações afligem um
determinado cotidiano escolar. Infere-se que essas políticas apresentadas ao longo deste
estudo produzem desmobilização social e freqüentemente interferem naquilo que está
sendo produzido com um viés socioeducacional, gerando um contexto político-social ora
denominado de sociedade do subsídio. E nesse contexto contemporâneo, citando agora
um questionamento de Negri (2003, p. 20), como imaginar hoje não o processo, mas o
acontecimento revolucionário, não as condições da revolução, mas o poder constituinte
em relação à tudo isso que ocorre?
É possível conceber que há também a incidência de políticas similares no campo das
ações praticadas por educadores sociais para produzirem suas intervenções educacionais,
visto que seus campos de atuação e públicos-alvos são freqüentemente foco de políticas
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de subsídios que, conforme diretrizes institucionalizadas, podem favorecer a
mobilização social inerente à vida ou, ao contrário, desmobilizá-la à um estado
vegetativo. Em que ponto dessa rede social os educadores e seus respectivos públicosalvos estão politicamente localizados?
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ARTIGO CIENTÍFICO 14:
VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS NA ESFERA DA SEXUALIDADE: OS
‘NÓS’ SENDO INVESTIGADOS 89
Rutinelli da Penha Fávero 90
RESUMO: Pesquisa realizada no site de relacionamentos Orkut, a partir de mensagens postadas
na comunidade “Diga não à Pedofilia”. Nela há relatos e imagens que mostram os tenebrosos
indícios de abuso sexual encontrados nos links postados. Partindo de uma reflexão sobre a
revolução tecnológica em curso dentro de uma perspectiva de Redes – na qual cada um dos nós
traz em si as misérias e as possibilidades da Rede Mundial de Computadores. “Navegando”
nesses nós e utilizando a metodologia netnográfica para descrição do dia a dia da comunidade,
percebemos a aproximação do real com o virtual, seja nos relatos e imagens de abuso, seja nas
ferramentas a serem apropriadas pelos educadores para objetivar a autonomia a partir da
interatividade. Nas questões finais perguntas aparecem, mas também aparecem muitas
possibilidades, por meio da mediação, e de outras propostas, que surjam no uso dessas
tecnologias.
PALAVRAS-CHAVE: Abuso sexual. Comunidades. Tecnologia. Redes. Nós. Mediação.

1 APROXIMAÇÃO
1.1 A REDE E EU
Meu primeiro contato com a Internet se deu, como em muitas outras coisas de minha vida,
primeiro por meio da leitura; revistas e jornais adiantam-se ao meu contato real, e foi assim
também com o Orkut. Logo que passaram a fazer parte da minha vida, vi possibilidades enormes
para a Educação, possibilidades de utilizar as ferramentas desse mundo virtual, tão real, a ponto
de tornar-se físico/material como um espectro que se incorpora na vida e é muito comum para
essa geração.
A revolução que redes como a Internet possibilitam é enorme:
Quando falamos em rede, não nos referimos somente à Internet. A rede é um
modelo de concatenação dos segmentos produtivos e lingüísticos. Trata-se de
um paradigma que se embrenha profunda e irreversivelmente nos circuitos de
trocas da esfera da informática produtiva (...) (BERARDI, 2003, p.289)

Comparando com a evolução trazida com a televisão, por exemplo, encontramos semelhanças e
diferenças. Como revolução a Internet é maior por sua interatividade que permite uma
metamorfose imediata do texto, nos tornamos transformadores e emissores desse texto o que é
uma possibilidade nova através da criação e recriação de todo tipo de mensagem: visual, auditiva
e vídeo (unindo as duas). Em relação a sua popularização ainda vai longe da realidade de muitos
como o é a tv.
Essa ligação entre pessoas de um mundo inteiro (digo de um mundo porque não são todas do
mundo, mas de um mundo específico dentro do mundo maior, material) por meio das
ferramentas disponíveis pelas novas tecnologias para o espaço virtual é o maior e melhor dessa
revolução. Aí começam as belezas e avanços, e também, os problemas.
Em minhas aventuras pela rede como um todo primeiro experimentei o e-mail, Esta forma de
correio eletrônico permite enviar textos e outros tipos de mensagens para qualquer pessoa do
mundo, desde que ela também tenha e-mail.
89

Investigação planejada, executada e desenvolvida sob orientação do professor doutor Hiran Pinel, da
UFES/ CE/ PPGE.
90
Pedagoga do Ifes.
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Junto com e-mail naveguei (termo utilizado para definir quem anda pela rede mundial de
computadores) por sites, chats, comunidades, blogs e fotologs. Participei como visitante em
alguns e em outros fui participante ativa de sonhos diversos: comunidades de noivas, de
crianças, de grávidas; realizações: relatos de viagens, dicas de culinária, comunidades de estudo;
imagens lindas, mas... Também vi: pornografia infantil como testemunha do abuso sofrido por
crianças de algum lugar do mundo, relatos desses abusos, comercialização dessa violência e
morte... Ao me deparar com tudo isso percebi que:
Como há muitos mitos em torno da Internet, é necessário esclarecer que a
Internet não modifica o comportamento dos internautas, na verdade, as pessoas
se apropriam da Internet e das suas potencialidades e, assim, amplificam a
capacidade de se comunicar e de criar. Os comportamentos são amplificados
pelos meios tecnológicos, fazendo com que indivíduos localizados em
diferentes partes do globo e munidos de equipamentos adequados possam
conectar idéias, crenças, valores, e emoções. (CORRÊA, 2004, grifo nosso)

Observando cheguei ao Orkut. Nele foi preciso me envolver, entrei há aproximadamente 01 ano.
Como todos, precisei ser convidada por alguém. Então, uma amiga relatou que o Orkut a divertia
muito e me convidaria.1 Entrei, preenchi o perfil (verdadeiro), procurei comunidades com
assuntos que me interessassem, e fiquei navegando, encontrando pessoas, revendo outras. No
Orkut, percebi as mesmas peculiaridades da rede inteira, com uma diferença: nele tudo parece
ainda mais perto: muitos rostos conhecidos, muita informação fácil de encontrar (algumas sérias,
outras duvidosas, muitas divertidas), muita opinião de gente de verdade com todo humor e toda
tragédia que fazem parte do cotidiano da vida humana.
Um dia, com mais tempo, procurando comunidades com temas interessantes para minha
pesquisa, como já estava na especialização e isso me interessava muito, encontrei uma
comunidade chamada “Diga não a Pedofilia”. Entrei para saber o que as pessoas escreviam ali e
o que vi nas páginas indicadas por essa comunidade é o trabalho relatado aqui.
Nesse trabalho, estão descritos páginas observadas, diálogos lidos, fotos que vi, a indignação que
senti com o que ocorre à margem, ou não, de uma comunidade com a proposta de aproximação
de pessoas. Vi fotos postadas que perpetuarão abusos graves, cometidos contra crianças, (e essas
fotos também trazem um novo tipo de abuso quando são vistas por outras crianças), vi perfis
falsos e pessoas se passando por meninos e meninas para conhecerem outros meninos e meninas.
Vi e isso me envolveu com essa temática.
Muitos dos que participam do Orkut são menores de idade2, isso traz uma preocupação que nos
leva a reflexão sobre a posição de educadores nas salas de aulas do Brasil. Essas crianças e
adolescentes que freqüentam as páginas do Orkut, e toda Internet, estão preparadas para lidar
com essa realidade presente em vivas cores na rede? O que acontecerá culturalmente a partir de
sites como o Orkut envolvendo as pessoas, não há como saber, as possibilidades são enormes.
Claro que imaginação, percepção, criatividade e aprendizagem são ampliadas com a utilização
da Internet, por isso acredito que é também responsabilidade dos que lidam com a educação
apropriar-se dessas ferramentas para possibilitar, antes de mais nada, a autonomia a partir da
interatividade, que sites como o Orkut fornecem; porém, o lado escuro pode e deve ser
trabalhado em cores claras.
Porque se encontrei na Internet possibilidades fantásticas e abusos horríveis, que também estão
em todos os demais locais sociais, foi nela que percebi ferramentas que propiciam mudanças, a
partir do uso dado pelo homem.
(...) Apesar de fazer parte da natureza (é um ser natural criado pela natureza e
submetido às suas leis), o homem se diferencia dela na medida em que é capaz
de transformá-la conscientemente segundo suas necessidades. É através dessa
interação, que provoca transformações recíprocas, que o homem se faz homem.
Dessa forma, a compreensão do ser humano implica necessariamente na
compreensão de sua relação com a natureza, já que é nesta relação que o
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homem constrói e transforma a si mesmo e a própria natureza, criando novas
condições para sua existência. (REGO, 2003, p.96)

Para isso, pesquisas como esta, representam o uso dessas possibilidades, focos que podem lançar
novos questionamentos em situações novas e que por isso mesmo não podem ser tratadas da
mesma forma que outras situações já vividas. E o novo pode amedrontar.
Por essas multiplicidades que se entrelaçam, faço nesse momento perguntas para mim mesma:
Como as questões referentes ao abuso sexual de crianças e de adolescentes circulam pelo mundo
virtual? O que é apresentado nos sites de relacionamento, que evidenciam violência sexual
contra menores?
Tomando esses questionamentos como base, temos os objetivos dessa pesquisa:
_Identificar as evidências de pornografia infantil e/ou abuso sexual que circulam no Orkut.
- Relatar indícios e situações de riscos para crianças nesse site.
Esse trabalho traz no título a idéia de Rede como um tecido que possui nós intersectivos, que
possibilitam a conexão de conceitos, essa rede também pode ser lida como a Rede Mundial de
Computadores – Internet, já essas também são suas características. Os nós da Rede, tanto são os
nós de encontro (interrelação) como também os nós dos entraves que existem e aparecem nas
redes e na Rede.
O abuso sexual infantil é um desses nós-entraves, com toda carga de questões que ele pode
levantar. Assim, sem a pretensão de esgotar nem mesmo partes do assunto, que é permeado por
áreas diversas e por isso tão complexo, partiremos de uma metodologia netnográfica adaptada a
essa realidade, para identificar e relatar o que vimos.
2 OS NÓS DA VIOLÊNCIA
2.1 A VIOLÊNCIA EM NÓS
A violência é fato e está presente invadindo nosso cotidiano, às vezes veladamente, às vezes
como uma onda de cor que nos marca de uma maneira difícil de ser escondida. Apresenta-se
com muitos rostos e formas desde as sociedades primitivas: “Não se pode pensar a sociedade
primitiva, eu escrevia recentemente, sem pensar ao mesmo tempo a guerra. (...)” (CLASTRES,
2004, p. 273) até os macro-espaços e micro-espaços atuais em conflitos armados, conflitos
sociais das mais variadas espécies e tragédias diárias que tomam proporções funestas e atingem
milhares cotidianamente.
Todos temos algo de agressivo e mesmo violento dentro de nós. Essa afirmação pode parecer
inconveniente, dado o tema desse trabalho, porém, a agressão, em sua etimologia: ad gradior –
mover-se para adiante, tem significação maior do que o ato de agredir, podendo ser uma ação
com violência não; ela é importante e até mesmo imprescindível, para existência humana, em
vários momentos (SANTOS, 2003).
Já nas reações violentas é preciso levar em conta o poder como um aspecto básico do nível em
que essa violência chegará. Enquanto em alguns aspectos a violência tem relação ao poder frente
às necessidades como: poder de ser – confirmando o existir, poder auto-afirmação – exigência de
ser reconhecido e auto-inserção – ser “ouvido”, notado; outros aspectos da violência estão
relacionados com o poder agressivo: quando se exerce esse poder sobre o que é do outro, sejam
suas idéias, seu corpo, sua vida; exercido assim de várias maneiras: desde o raciocínio até a
agressão física etc (SANTOS, 2003).
Nesse último nível do exercício do poder, precisamos pensar na violência que aparece como
filha da sociedade e do tempo histórico em que se encontra e lhe dá rosto, ou seja: nossa razão
transpassa (ou não) nosso instinto de animal humano porque fomos criados dessa ou daquela
forma em determinado lugar e de determinada forma, (isso independente das formas
comprovadamente patológicas de manifestações de violência).
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Por isso dizemos que o homem não é um ser harmônico e completo, mas sim, que somos todos
seres que lidam com o caos interno (seja ele o caos da possibilidade ou não) e incompletos, em
busca de realização. Mesmo com essa reflexão, a violência parece distante de nós e, muitas
vezes, própria de determinada classe social ou grupo de pessoas:
(...) Todos nós, que nos julgamos cidadãos pacatos, vivendo de acordo com a
lei e a moral, todos nós abrigamos a semente da violência que, aliás, explode
em incidentes que não chegam a ser graves mas nem por isso deixam de ser
freqüentes em nossa vida quotidiana. Nós também, pelo simples fato de sermos
“condição humana”, estamos diante da alternativa, de nos entregarmos à
violência ou de nos comportarmos de acordo com a razão. (CORBISIER. 1991,
p. 214).

2.2 REDEFINIR OS NÓS
Para refletir sobre a violência, é preciso pensar sobre qual violência nos referimos, já que ela tem
muitas variantes a partir do filtro de conceitos e experiências do pesquisador e da metodologia
escolhida por ele,
Há uma variedade imensa de conceitos de violência, por dois motivos
básicos: primeiro porque o seu entendimento não é o mesmo em
diferentes períodos da humanidade e, segundo, porque cada pessoa
interessada no tema pode se permitir compreender a violência conforme
os seus valores e a sua ética. (CAMACHO, 2003, p.183)
Nessa reflexão, violência pode ser definida da seguinte maneira:
(...) Etimologicamente violência vem do latim vis, força, e, de acordo com os
dicionários, significa: 1) tudo que age usando a força para ir contra a natureza
de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a espontaneidade, a
vontade e a liberdade de alguém (é coagir, constranger, torturar, brutalizar);
3) todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada
positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de transgressão contra
aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade define como justas e
como um direito; 5) conseqüentemente, violência é um ato de brutalidade,
sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza relações
intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo e pelo
terror. (CHAUÍ, 2003, p. 41, grifo nosso)

Chamamos a atenção para as palavras que foram destacadas, são os verbos que traduzem as
ações e são efetuados com a intenção de excluir, aniquilar, desumanizar pessoas, grupos, países.
Seus efeitos então são ainda mais difíceis de serem nomeados, são vários, como várias são as
formas de perceber-se vitimizado pela violência e muitas vezes de repetir essa ação em outras
pessoas; “Da mesma forma, as vítimas freqüentemente se tornam agressoras, evidenciando a
complexa trama de relações presentes nesse fenômeno secular.” (MINAYO, 2002, p. 97,
grifo nosso); num círculo difícil de ser quebrado. Por isso lembramos que ainda que utilizemos
esse conceito bastante amplo de violência, nenhuma concepção ou conceito dará conta da
amplitude e da complexidade que essa questão traz (BRITTO & LAMARÃO).
2.3 VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS: MUITOS NÓS
Percebe-se nas estatísticas acerca da violência que as conseqüências eclodem de maneira mais
forte nas pessoas diferentes de uma maioria constituída (seja por opção sexual, gênero, forma,
atitude, religião), nos mais fracos fisicamente (velhos, crianças) entre outros, vítimas preferidas e
sistemáticas; dentre todos estes as crianças tem sido constantemente “escolhidas” como
preferenciais.
(...) A violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali mesmo onde se
define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda idéia
que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o
ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade
econômica, social e cultural. Mais do que isso, a sociedade não percebe que as
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próprias explicações oferecidas são violentas porque está cega ao lugar efetivo
de produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira. (CHAUÍ,
2003, p. 52)

São alarmantes as formas de maus tratos a que as crianças são submetidas mundialmente; todo
tipo de violência física, psicológica, negligência e ou violência sexual acontece nos recantos do
lar e então por todos os demais lócus sociais. “[...] a História social se fundou numa política de
violência contra as crianças.” (Lloyd de Mause, apud MINAYO, 2002, p.96)
Embora muito se tenha caminhado do ponto de vista ideológico na sociedade
ocidental, há estudiosos que divergem da idéia de que sejamos hoje mais
respeitosos com as crianças do que nos séculos passados. Em seu trabalho de
doutorado, GUERRA (1996) comenta que se no transcurso da história as
sociedades praticavam o infanticídio, os espancamentos e os incestos e se
muitas delas, no passado, sacrificavam e mutilavam suas crianças para aliviar a
culpa dos adultos, em nossa época, tão comentada pela sua racionalidade,
continuamos matando, mutilando, submetendo à fome as crianças por meio de
nossas atividades sociais, militares e econômicas. (MINAYO, p. 97, 2002)

Desde a antiguidade as crianças, as mulheres e os escravos eram considerados seres inferiores e
em relação de dependência com os seus senhores; maus-tratos com crianças existem desde os
primórdios da existência humana; infanticídio, abandono, desnutrição etc; todos recorrentes em
muitas sociedades em determinadas épocas e de formas variadas.
As crianças, por suas características, eram: abandonadas para serem devoradas por animais,
abandonadas por não suportarem longas caminhadas; mortas das mais variadas maneiras por
serem diferentes, ou de determinado gênero não quisto na época/local, ou por não serem
reconhecidas como filhas de seus pais (ARIÈS, 1981).
Nos séc. XVI e XVII, na Europa, e nos séc. XIX e XX, no Rio de Janeiro (entre outras cidades),
as ruas estavam cheias de órfãos e crianças abandonadas, um grande contingente de excluídos
que não tinham nada da ideologia burguesa de família. Entre os costumes estava a roda dos
excluídos que recebiam crianças rejeitadas de até três anos (Martinez, 1997).
Os conventos e as Santas Casas eram os principais responsáveis pelas atividades assistenciais
brasileiras até a Primeira República em relação à infância e adolescência. Foi no séc. XIX que
também surgiram os "colégios" que abrigavam estudantes pobres e sem famílias, indesejados
pela sociedade, submetendo-os aos piores maus tratos e humilhações deliberadas.
Apenas no século XX a criança passa a ter direitos e a ser vista como pessoa, ainda assim com
vários senãos, segundo Krinsky et al. (1985), por isso esse século foi apontado como o século da
criança. Além disso, a família passa a ser responsável em lhe possibilitar apoio material e moral
para que ela cresça e torne-se adulto, ou seja, a família passa a poder ser responsabilizada pelo
que venha a ocorrer à criança.
Contudo Ariès (1981) sustenta que a criança, na sociedade antiga, era mais feliz porque ao
misturar-se com adultos, sem a condição social especial da criança na família, tinha diluído com
todos as tensões sociais resultantes da época. Depois do estabelecimento dessa nova condição de
criança ela passa a ser pára-raio da tensão social e os castigos severos passam a fazer parte da
“educação” familiar.
Em 1959, a Assembléia Geral das nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos
da Criança, cujo principal objetivo era assegurar uma infância feliz, em condições de gozar dos
direitos e liberdades. No Brasil, em 1927, através do decreto 17343/A, surgiu o primeiro Código
de Menores3. Este Código tinha a concepção de menor como aquele que foi abandonado ou que
cometeu alguma infração.
Durante anos se seguiu essa idéia de menor como (principalmente) a criança pobre até a criação
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que é a Lei que regulamenta a situação legal de
crianças e adolescentes (BRASIL, 2005). Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional em
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30-06-1989 e transformado na Lei nº 8069, em 16-07-1990, sendo alterado e modificado pela
Lei Federal 10.764, de 12 de novembro de 2003.
Nele há uma transformação no campo legal ao deixar de lado essa visão repreensiva e partir para
a Doutrina de Proteção Total que significa principalmente encarar crianças e adolescentes como
pessoas em condição de desenvolvimento e com direitos (VIVARTA, 2003).
Porém, cremos que a sua superação é uma condição que se constrói ao mesmo
tempo em que conseguimos uma ampliação e aprofundamento da consciência
da sociedade e, por conseguinte, um melhor grau de civilização. O respeito a
esses sujeitos sociais hoje é fundamental para que a sociedade adulta, em todas
as instâncias e instituições, exercite o seu código de direitos humanos e sociais.
No caso brasileiro, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
teve um papel central, há onze anos, de elevar o status desse grupo,
compreendendo-o como sujeito de direitos, portanto, com direito de cidadania,
dentro dos limites que a maturidade lhe permite. (MINAYO, p. 97).

Mas, a força da Lei não faz com que os maus tratos deixem de ocorrer. Como vemos e ouvimos
nos noticiários, nas ruas das cidades e em nossas próprias vidas: são dados alarmantes que
trazem as formas de maus tratos a que as crianças são submetidas mundialmente (ANEXO A), e
esses dados, devem ser lembrados como parte menor do número provável de acontecimentos, já
que a maior parte da violência contra crianças e adolescentes não chega a ser denunciada, dadas
as características (vergonha, coação, impossibilidade física, ignorância dos direitos etc) desse
tipo de violência.
A violência contra criança, adolescente constitui-se em todo ato ou omissão de
pais, parentes, outras pessoas e instituições capazes de causar danos físicos,
sexual e/ou psicológico à vítima. De um lado, implica uma transgressão no
poder/dever de proteção do adulto e da sociedade em geral e, de outro, numa
coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que crianças e
adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em condições
especiais de crescimento e desenvolvimento. (ASSIS, GERRA, apud
MINAYO, 2002, p.95)

Na Constituição Federal de 1998, Art. 227 encontramos: “É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
Mas não basta reconhecer-lhes os direitos. Entre todos os tipos de violência que as crianças estão
expostas, a violência sexual é uma especial forma de abuso, tortura e mesmo desumanização;
abuso quando penetra no corpo e nas emoções, tortura porque impõe-se por meio de uma relação
de manipulação (e, muitas vezes, ameaças), e desumanização quando, geralmente, invalida o
discurso da vítima impossibilitando-lhe a palavra deixando [referindo a uma expressão usada
pelas autoras Azevedo & Guerra, 1989, p. 35] em uma situação típica do estado de sítio.
Especificamente, a violência sexual contra criança, ou abuso sexual, tem múltiplos aspectos e
variadas formas, tantas quantas as ocorrências de cada caso. Como definição, adotamos o
conceito de violência sexual ou abuso sexual que, por ser amplo, parece dar conta de algumas
dessas variantes:
(..) todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual, entre um ou
mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular
sexualmente a criança ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua
pessoa ou de outra pessoa. (MYRE, in AZEVEDO & GUERRA, 1989, p.42)

Essa definição é ampla para incluir a exploração sexual por meio de pornografia infantil e
prostituição. Possibilita a observância dessa exploração sendo ela realizada com força ou não e
com todo tipo de contato físico ou mesmo sem ele [voyeurismo, fotos pornográficas etc]
(MYRE, APUD AZEVEDO & GUERRA, 1989).
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Utilizando o Art. 02 do Estatuto da Criança e do Adolescente, consideraremos crianças, para fins
desse estudo, em idades de 0 a 12 anos. Como prática erótica, os mais diversos tipos de
atividades passando pelo ato sexual em si, pelo exibicionismo e manipulações de diversas partes
do corpo (Azevedo et al, 1997).
3 OS NÓS DA REDE
Há uma revolução tecnológica em andamento e essa revolução é rápida. Nos últimos 15 a 20
anos foram muitas as mudanças referentes ao uso de novas tecnologias no cotidiano, mudanças
essas mais rápidas do que foram as anteriores na história, como a escrita, a revolução industrial,
entre outras. O uso de videocassete, “cdplay”, “PC”, TV a cabo e mais um mundo de aparelhos
que mudaram e mudam a maneira que se vive e a forma que se comunica.
Perceber essas mudanças, porém, não é o suficiente, porque ela tanto revela as grandezas e
problemas que já existiam na sociedade, quanto aparecem, a partir dela, novas possibilidades e
problemas.
Pode-se argumentar que em muitos casos tais transformações afetam ou operam
em zonas sociais restritas, porém sua influência é grande, pois estão
relacionadas com processos básicos da história contemporânea, como o
desenvolvimento do capitalismo financeiro, o da sociedade de vigilância e
ainda de alguns problemas graves da sociedade contemporânea. (FORD, 2003,
P.93)

Por isso, é preciso saber que essa revolução está acontecendo e não é possível pará-la, mas é
imprescindível refletir as questões referentes a ela:
A revolução tecnológica em curso é irreversível nos seus aspectos básicos. Só
não é irreversível - e devemos lutar para que não o seja – o manejo econômico
– político no qual está inscrita atualmente. (ASSMANN, 1998, pág. 17).

Acontece que tais tecnologias e suas possibilidades de uso são aplicadas aos vários setores
muitas vezes sem reflexão ou estudo sério dessa aplicação e seus resultados, tanto no mundo,
quanto, dialeticamente, em nossas estruturas cognitivas. Isso tem uma característica clara, as
informações sobre as pessoas e sobre o mundo estão acessíveis, contudo nem sempre o são de
maneira clara e honesta e possível de utilidade a todos (FORD, 2003).
No centro disso está a Internet. Ela é o que é: interativa, atual, dinâmica, múltipla. Um leque de
novas possibilidades. A história da Rede Mundial de Computadores – World Wide Web é
recente, vem de mais ou menos 34 anos e, do jeito que a entendemos, desde 1994.. E seu uso
vem modificando estruturas sociais, pois a Internet é a aplicação de tecnologias (referidas) de
forma que ao utilizar-se de informações e dessa nova forma de comunicação, traz uma
reestruturação social.
De fato, em todo o planeta os núcleos consolidados de direção econômica,
política e cultural também estarão integrados na Internet. Isso não resolve
sequer minimamente os problemas de desigualdade, (...). No essencial, porém,
isso significa que a Internet é – e será ainda mais – o meio de comunicação e de
relação essencial sobre o qual se baseia uma nova forma de sociedade que nós
já vivemos – aquela que eu chamo de sociedade em rede. (CASTELLS, 2003,
P.226)

Dentre todas as características da rede a comunicação entre as pessoas é uma característica
primordial, quando a Internet foi criada, com o nome de Arpanet foi utilizada para comunicação
entre os computadores dos cientistas, nisso perceberam um aumento da capacidade de utilização
que foi ampliada e aplicada, quase sem querer, na invenção do e-mail (CASTELLS, 2003).
Esse meio chamado Internet está mergulhado no ciberespaço. Lévy (1996, p.92) o define como
“espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias
dos computadores”. Nesse espaço todas as mensagens tornam-se interativas e ganham a
possibilidade de metamorfose.
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A Internet hoje está acessível a centenas de milhões de pessoas; mesmo sabendo que ainda não
está disponível para outras centenas de milhões é importante observar que os aproximadamente
10% da população no Brasil que acessa a rede a utilizam para diversos fins:
“(...) Novos softwares de edição de imagens, em conjunto com a evolução da
tecnologia fotográfica – câmeras digitais e equipamentos de vídeo - permitem
que a produção de material visual ilegal seja feita de forma barata, fácil e, em
grande parte, impune. Algumas peculiaridades da Internet facilitam sua
utilização ilegal. A navegação na rede mundial é feita de forma anônima e
privada. É possível a comunicação por websites, e-mail, canais de bate-papo,
comunidades virtuais e programas que utilizam protocolo de transferência de
arquivos de computador a computador. Todos estes recursos se prestam, com
maior ou menor adequação, ao intercâmbio de pornografia infantil e à sua
comercialização. (REIS & REIFSCHNEIDER, 2004, p. 05)

Ainda não há uma legislação acabada que permita única atuação para os delitos cometidos pela
rede. Inclusive, nem todos os atos que são crimes em um determinado país, ou estado os são nos
demais. Isso acaba tornando mais fácil a expansão de material pornográfico tanto pela
pornografia em si quanto para uso em outros crimes como o turismo sexual e tráfico de menores.
Em relação a esses dados nos perguntamos como vemos o espaço cibernético hoje? Que mundo
a parte é esse? Ou melhor: esse mundo não é tão à parte quanto imaginamos:
“O que seria o espaço cibernético? O espaço cibernético é um terreno onde está
funcionando a humanidade, hoje. É um novo espaço de interação humana que
já tem uma importância enorme sobretudo no plano econômico e cientifico e,
certamente, essa importância vai ampliar-se a vai estender-se a vários outros
campos, como por exemplo na Pedagogia, Estética e Política.” (LÈVY, 1994)

Os usuários da rede a utilizam não apenas para os fins citados, mas nos seus cotidianos a usam
como ferramenta diversa que possibilita comprar, vender, ler mensagens, conhecer pessoas entre
outras coisas. Os motivos são tantos quantos são muitas as pessoas que utilizam a rede.
Pressupõe-se que as redes existentes a partir da Rede possibilitam uma ampla gama de
relacionamentos solidários e de infindas possibilidades de mudanças dos textos: “Hipertextos.
Texto eletrônico – como os da internet e CD – ROMs – que admite sub-entradas, re-envios e
múltiplas conexões; (...)” (ASSMANN, 1998, pág. 154).
Com o espaço cibernético temos uma ferramenta de comunicação muito
diferente da mídia clássica, porque é nesse espaço que todas as mensagens se
tornam interativas, ganham uma plasticidade e têm uma possibilidade de
metamorfose imediata. (LÈVY, 1994)

Então entendemos que o hipertexto são todos os textos, gravuras, fotos, vídeos matérias que
podem ser modificadas por todos e por isso perdem a identidade de um e passam a pertencer a
todos.
Esse pressuposto de que as redes possibilitam uma ampla gama de relacionamentos solidários é
determinada, também pela subjetividade da humanidade que a utiliza, e ela é muito mais
complexa do que apenas a possibilidade tecnológica de troca de informação. O lado oculto da
rede existe tanto quanto existe um lado oculto nos seres humanos.
Mais do que o abuso direto de crianças usadas para a sua elaboração, as quais
sofrem danos físicos e emocionais, a pornografia infantil em veiculação de
massa atua como estímulo erótico gerador de maior demanda pedófila no
mercado sexual, alimentando o ciclo de exploração. Por esta razão deve ser
exercida uma forte ênfase na recuperação dos materiais veiculados, liberandoos das cadeias de circulação na Internet. (REIS & REIFSCHNEIDER, 2004, p.
7)

O problema da pornografia na rede é um problema multifocal: econômico, na medida que gera e
mexe com grandes somas de dinheiro; político, principalmente por causa da necessidade de
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direcionamento das políticas públicas, cultural, porque tem variadas formas em variados países
entre outros. É preciso OLHAR essa questão com mais sensibilidade, seus nós estão entre nós.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 A NETNOGRAFIA E A REDE
Sendo esse estudo uma pesquisa social, tem caráter essencialmente qualitativo e em constante
transformação. Para pesquisas assim, muitas vezes são utilizadas as ferramentas do método
etnográfico, que por suas características tem sido muito usado em pesquisas educacionais. Nesse
momento histórico, as preocupações com o uso da etnografia são as de uma minuciosa
transcrição e/ou uma definição das bases interpretativas utilizadas; uma tendência de
microetnografar com a utilização do vídeo e o uso das ferramentas do computador para troca de
informações, exposição de conclusões, entre outros.
Assim, a pesquisa etnográfica chamava minha atenção. Porém como fazer para dar conta dos
detalhes virtuais? Como fazer uma pesquisa a partir de dados virtuais? Haveria algum método de
pesquisa que desse conta dessas singularidades? Nesse momento, meu orientador, o Prof. Dr.
Hiran Pinel, trouxe a resposta para minhas interrogações: a pesquisa netnográfica.
Essa pesquisa é uma pesquisa netnográfica, uma forma nova de apresentação da pesquisa
etnográfica, guardando as características dessa, incluindo, porém, características novas que
permitem lidar com questões referentes ao ciberespaço e que, de tão nova, muitos detalhes sobre
sua aplicação e formas de atuação ainda está encaminhando-se: nova e dinâmica como o
momento da sociedade que a criou.
Para o estudo das comunidades virtuais e das ciberculturas, Kozinets (2002)
menciona que diversos antropólogos têm sinalizado para a necessidade de
adaptação das técnicas próprias do método etnográfico. Nesse sentido, a
netnografia é considerada uma nova metodologia de pesquisa qualitativa que
incorpora as técnicas da etnografia tradicional ao estudo de comunidades e
culturas emergentes a partir da comunicação mediada por computadores
(KOZINETS, 2002). Assim, como lembram Ayosa e Sauerbronn (2004), os
relatos têm o valor de uma observação etnográfica, embora ninguém esteja
fisicamente junto. (VERGARA, 2005, p.197)

O método etnográfico originou-se na Antropologia e consiste, basicamente, na inserção do
pesquisador no ambiente a ser pesquisado. Possuindo três correntes principais que procuram dar
a idéia do uso desse método primeiro como descritivo da vida de povos isolados, segundo com
descrição a partir da convivência com esses povos (interpretativa) e a terceira que dá
continuidade a essa corrente interpretativa (VERGARA, 2005).
Assim como na pesquisa etnográfica há uma inserção do pesquisador no ambiente e no dia-a-dia
do grupo pesquisado, por meio de observação participante e de entrevistas, também é feito dessa
forma na pesquisa netnográfica, o espaço compartilhado, porém, deixa de ser o meio físico
material para ser o espaço virtual, guardando assim características que são condizentes com esse
espaço: velocidade, dinamismo, interatividade.
Mientras que la etnografía se basa en el análisis personal sobre el terreno y la
interpretación posterior por parte del investigador, la netnografía utiliza
sistemas informáticos para rastrear comunidades virtuales y proporcionar
después todos los datos sobre la misma a los analistas, que son los encargados
de dotar de sentido a la información y elaborar lãs conclusiones.4

A obtenção de dados na pesquisa netnográfica é muito grande e exige sensibilidade do
pesquisador, já que nas listas de discussões das comunidades há o registro das conversas
(escritas), oferecendo assim grande material de pesquisa. Outra questão é a possibilidade de
revelação de dados distorcidos já que não há, na maior parte das vezes, visibilidade entre os
participantes de comunidades virtuais e a realização de entrevistas também não é freqüente.
(VERGARA, 2005).
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Outras questões são referentes à Ética do pesquisador: deve-se ou não se identificar como tal? E
sobre os dados dos participantes (quando existem) que devem ser mantidos em sigilo. Nessa
pesquisa, o que foi pesquisado tem, por causa do conteúdo, caráter estritamente sigiloso e por
isso não houve contato maior com os autores das comunidades.
Utilizamos fragmentos de discursos (expressões, formas) e imagens. Elementos em torno dos
quais foi construído hipóteses, reflexões e questionamentos.
Em todas as etapas da pesquisa, foi preciso ter no olhar muita sensibilidade, junto com os
conceitos teóricos antes escolhidos, e usá-los para achar a entrada e a saída como de um
labirinto.
5 ENTRE NÓS
5.1 O ORKUT
Apesar do acesso às ferramentas digitais e ao “mundo” virtual ainda ser difícil para muitos ele
vem se popularizando. Vários motivos têm contribuído para isso, entre eles estão: Uma
popularização dos recursos tecnológicos que criou a necessidade de se adquirir um computador
(trabalhos escolares, comunicação com parentes que moram no exterior etc); suposta baixa nos
preços dos PCs e crédito facilitado para compra dos mesmo em 24, 36 vezes... Ocasionadas por
concorrência, políticas públicas ou a baixa do dólar em relação a um anterior período de alta; o
uso em locais de trabalho, estudo, pesquisa etc. Com a popularização do acesso, mais e mais
pessoas abrem e-mails, fazem compras, namoram... Ou seja: tornam o espaço virtual uma
realidade em suas vidas.
Esse uso / acesso às redes, como a Internet, resultou na criação de um novo tipo de organização
social, a sociedade em rede, que permite a formação de comunidades virtuais: grupos de pessoas
reunidas pela identificação de interesses comuns, quer seja interesse em um assunto, em uma
questão ou em um relacionamento.
A sociedade em rede é a sociedade cuja estrutura social foi construída em torno
de redes de informação, a partir do desenvolvimento de tecnologias
microeletrônicas que resultaram no aperfeiçoamento de sistemas
computacionais que, por sua vez, estruturaram redes que conectam o mundo,
com destaque para a Internet. (CORRÊA, 2004).

O Orkut é chamado de: rede social - por envolver pessoas em nós que indicam características
comuns; site de relacionamento - por possuir ferramentas para aproximar pessoas interessadas
em amizades ou relacionamentos amorosos ou comunidade virtual - por reunir pessoas que
podem ou não se conhecer pessoalmente em um espaço chamado virtual, a partir de interesses
comuns que os unem. Ele é realidade na vida de milhares de pessoas, principalmente brasileiros.
Para “entrar” no Orkut a pessoa deve ter um e-mail e é preciso ser convidado, isso dá força à
idéia de que “todos” estão ligados pelo Orkut porque nele sempre tem alguém que conhece
alguém.
O Orkut foi criado em 22 de janeiro de 2004 pelo turco Orkut Büyükkokten, engenheiro do
Google e, a princípio, seu idioma era apenas Inglês. A pessoa convidada abre uma conta, que
possui seu perfil, com três características diferentes: O perfil social, o profissional e o pessoal;
neles estão informações que vão desde idade, interesse no Orkut, gosto em geral (social),
passando por profissão, grau de estudo (profissional) até preferência sexual, características
físicas e se deseja conhecer pessoas para relacionamento (pessoal).
Assim que é digitado o perfil, que pode ser totalmente preenchido ou apenas algumas linhas com
o nome escolhido para constar no Orkut - nome e sobrenome, que possibilita usar qualquer
coisa, inclusive símbolos; o usuário pode pesquisar por pessoas conhecidas, amigos; cadastrá-los
e classificá-los, desde “melhor amigo, até “não conheço” para, possivelmente, conhecidos pela
própria rede; e esperar que aceitem ou não o convite, antes desse ano até o número máximo de
1000 amigos, hoje não há limites claros.
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Esses amigos são pontuados por meio de caracteres gráficos: corações – indicam o tanto que a
pessoa é sexy, na opinião dos amigos; gelos - dizem o quanto o usuário é legal e, caras - revelam
o nível de confiabilidade nesse amigo.
Os usuários, como são chamados às pessoas que têm conta no Orkut, têm direito de colocar uma
foto que aparece ao lado do seu nome nas páginas de seus amigos ou nos recados deixados.
Essas fotos costumam ser: fotos pessoais de rosto ou não, figuras conhecidas: artistas,
personagens de desenho animado, bichos, nus etc. Também, têm a possibilidade de colocar 12
fotos em seu álbum virtual com dizeres que costumam variar entre trechos de músicas e
explicações sobre o tema da foto. Apesar do Orkut deixar uma mensagem que pede que não
sejam postadas fotos de nu, pornografia, criança, e com direitos autorais isso acontece com
freqüência, também são postadas fotos de família, casamento, formatura, namoro etc. Qualquer
um, amigo ou não, pode deixar recados para serem lidos na página de recados do perfil do
usuário, nesse recado, aparece ao lado da mensagem à foto escolhida para constar em seu perfil.
No mês de maio, um grande incômodo rondou os recados deixados: um vírus com programa
espião utilizado para roubar senhas. Usando perfis falsos de alguns usuários, o programa enviava
para toda a lista de amigos desse usuário uma mensagem acerca de fotos que supostamente
teriam ficado ótimas, com um link para ser clicado, o fato do recado ser de uma pessoa da lista
de contatos aumentou a chance do link ser clicado e do programa espião instalar no computador
do usuário.
Logo uma grande corrente contra esse vírus; que roubava senhas de banco, e-mail e do próprio
Orkut foi postada; um site disponibilizou um programa que desinstalava o programa instalado
pelo vírus. As pessoas se comunicavam em fóruns e/ou por e-mail para ensinar seus contatos
como deveriam proceder contra o vírus. A grande comunidade virtual se defendeu. Esse
exemplo mostra a força que o relacionamento virtual dessas pessoas traz, não seria esse um
caminho para a autonomia a partir da interatividade?
Assim, no Orkut existem as comunidades virtuais:
(...) grupo de pessoas que estabelecem entre si relações sociais, que
permanecem um tempo suficiente para que elas possam constituir um corpo
organizado, através da comunicação mediada por computador e associada a um
virtual settlement. (...) um lugar demarcado no espaço, onde os indivíduos
participantes da comunidade encontram-se para estabelecer as relações sociais,
como por exemplo, uma sala de chat. (RECUERO, 2003, p.05).

Essa idéia de comunidade virtual supõe relações estabelecidas de forma virtual (que poderão ou
não continuar assim), com algum grau de interação, a partir de interesses em comum, com tempo
suficiente para constituir-se um corpo no sentido do funcionamento organizado. O Orkut é um
espaço para comunidades virtuais, ainda que possuam variados graus dessa relação:
Para discutir a validade dos modelos apresentados, trouxemos alguns exemplos
de sistemas que poderiam auxiliar a observação das redes sociais na Internet.
Esses sistemas funcionam com o primado fundamental da interação social, ou
seja, buscando conectar pessoas e proporcionar sua comunicação e, portanto,
podem ser utilizados para forjar laços sociais. (RECUERO, 2004, p.07, grifo
nosso).

Pode-se criar ou fazer parte de várias comunidades, isso não significa porém, interligação real.
As comunidades têm fóruns de interesses comuns a partir de temas, divididos em 28 categorias
de busca por: Atividades, Alunos e Escolas, Artes e Entretenimento, Automotivo, Negócios,
Cidades e Bairros, Empresa, Computadores e Internet, Países e Regiões, Culturas e Comunidade,
Família e Lar, Moda e Beleza, Culinária, Bebidas e Vinhos, Jogos, Gays, Lésbicas e Bi, Governo
e Política, Saúde, Bem-estar e Fitness, Hobbies e Trabalhos Manuais, Pessoas, Música, Animais
de estimação ou não, Esportes e Lazer, Religiões e Crenças, Romances e Relacionamentos,
Escolas e Cursos, História e Ciências, Viagens e outros. O Orkut possui um mecanismo de
busca, de maneira que o usuário pode buscar participar das comunidades que mais lhe
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interessem. Como também é possível criar comunidades, o Orkut pede que antes seja observado
se já existe alguma igual, apesar disso existem muitas comunidades parecidas ou iguais.
Ao participar de uma comunidade a pessoa poderá elaborar ou responder tópicos, que possuem
título e texto, com perguntas e afirmações que serão respondidas pelos outros integrantes da
comunidade. Esses tópicos formam o fórum que se relaciona com o tema da comunidade ou não.
Muitos tópicos são jogos elaborados pelos integrantes para brincar e passar tempo. Outros são
debates relacionados com o tema da comunidade, também aparecem discussões entre os
membros sobre assuntos discordantes acerca do tema da comunidade ou mesmo de pessoas que
entram em comunidades com uma temática que não concordam para irritarem os integrantes.
Os eventos são avisos fixos, que não são respondidos, comunicam algum acontecimento. Mas
normalmente são utilizados para fazer propagandas duvidosas do tipo “ganhe dinheiro fácil” ou
anúncios de sexo pago entre outras.
Essa dinâmica do Orkut tornou-se um fenômeno no Brasil. Os motivos são vários. Pesquisando
sobre o tema na própria rede de computadores (já que a literatura sobre o tema está em
construção e a Internet tem a vantagem da publicação muito mais rápida do que a de livros) –
encontrei algumas teorias do que fez o Orkut ser um sucesso tão grande no Brasil, muito mais do
que nos Estados Unidos (país de origem).
Claro que não há provas científicas cabais de porque isso ocorreu e ocorre, acredito que o Orkut
é um local propicio para treinar-se a identidade virtual – real que pretendemos ter, isso
possibilita mostrar aquilo que se tem vontade, mesmo que para isso as pessoas criem vários
perfis. No Brasil estamos lidando com essas possibilidades da Internet agora, e isso nos
deslumbra. Além disso:
(...) Um dos fatos é a nossa cultura de pensarmos que moramos em uma novela.
Em que todos os núcleos de personagens (o rico, o pobre, a classe média) estão
interligados como o orkut mostra muito bem. Porém, outro fator, que também é
mostrado nas novelas, é o fato do pobre ser rico. Ter boa aparência, falar bem e
ter uma boa educação.
Isso é diretamente ligado ao fato que no Brasil a Internet não é popular como
nos EUA e em outros países. Liga-se diretamente ao fato de que aqui o porteiro
do teu prédio não vai ter uma conta no orkut nem vai ser inconveniente de lhe
adicionar. Assim como o faxineiro da sua faculdade não vai lhe proporcionar
essa mesma reação. (...) 5

Outra questão relacionada com o Orkut é a possibilidade dos dados dos usuários serem utilizados
para o reconhecimento do perfil de cada pessoa como provável compradora, ou não, de
determinada marca ou produto. Isso é possível? Sim. Isso seria oneroso ou eticamente correto?
Difícil responder já que os dados colocados no orkut são, de qualquer forma, públicos. Os custos
disso? Só saberemos com o passar do tempo e com pesquisas que tenham o intuito estudarem
esse aspecto da rede de computadores.
Muitos acreditam que os dados que estão nos perfis teriam grande utilidade
para o Orkut. O perfil é um imenso questionário, com informações valiosas,
muito úteis a marketeiros, por exemplo. Na matéria “Serviço do Orkut forma
‘banco de dados mundial'”, divulgada na Folha de São Paulo, o advogado
Diego Grunberg Garcia, um dos membros da comunidade "Conspiração
Orkut?", explica que o Orkut “mantém um controle mais complexo das
preferências individuais e gerais. Isso, na prancheta de um desenvolvedor de
marketing, vale ouro. Evita erros, e milhões são economizados". (PONTE,
2004)

Não é possível, porém, esquecer-se de que a maior revolução do Orkut é aproximar as pessoas,
utilizando ferramentas do ciberespaço, e ao mesmo tempo ser leve, fácil de usar, colorido,
ilustrado, prático e divertido. Com possibilidades de unir-se a comunidades que têm haver com o
interesse e ao mesmo tempo falar com pessoas a um clique. Isso é fantástico ao imaginarmos
pessoas de toda parte do planeta, com suas culturas e maneiras peculiares, se relacionando
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diariamente, com toda gama de emoções que qualquer relacionamento possa trazer, tudo isso no
Orkut. Claro que os graus de relacionamento entre as pessoas das comunidades do Orkut não são
sempre os mesmo, assim como não são os mesmo os relacionamentos em qualquer parte.
O envolvimento e a participação dos membros de uma comunidade virtual
varia de indivíduo para indivíduo. Em geral as pessoas entram para a
comunidade na condição de visitante, podendo torna-se insiders. Há membros
ativos que lêem e respondem a todas as mensagens. Outros são apenas luckers,
isso é, observadores que lêem, mas não respondem. Há leigos e especialistas.
Alguns participantes mantêm contato por um curto período. Outros participam,
até, de encontro reais. (VERGARA, 2005, p.196)

Essas categorias ficaram claras para mim quando comecei a participar da comunidade “DIGA
NÃO A PEDOFILIA”. Essa comunidade, com mais 36.300 membros, tem descrito em sua
página de abertura as suas características: a favor da denúncia e contra a indiferença.
Nela existem membros ativos, que postam mensagens quase diariamente ou mais, membros que
postam ocasionalmente a partir de algum acontecimento que os levem a posicionar-se e os que
fazem parte, mas que não postam, esses muitas vezes são vistos com desconfiança pelos outros
membros da comunidade, porque em algumas discussões já existiram membros que se utilizam
de links para fins diversos (não para denunciar como é o esperado pela comunidade).
Além de links também são postados: Depoimentos pessoais sobre a temática, acontecimentos
que foram relatados pela mídia sobre pedofilia e /ou abuso sexual, perguntas acerca de práticas
diversas serem ou não pedófilas, mensagens de discussões entre os membros do grupo quando
há divergência de práticas e /ou respostas, definições de pedofilia /abuso sexual/ estupro entre
outras, a legislação brasileira sobre os casos citados e discussões com pessoas que supostamente
aceitam a pedofilia e entram na comunidade para gerar uma certa polêmica com os membros
dessa comunidade.
À medida que me inteirava da dinâmica dessa comunidade fui percebendo que a maioria dos
links postados realmente eram links que levavam a páginas, dentro do Orkut ou não, que
continham: fotos de crianças nuas ou em poses de cunho erótico (ANEXO B); fotos de abusos
sexuais ocorrendo; perfis duvidosos (ANEXO C) e (ANEXO D) nos quais as fotos são de
crianças, mas o conteúdo é todo voltado ao sexo e para conhecer pessoas de determinada faixa
etária; pessoas ou comunidades pró-pedofilia (ANEXO E) e postagens que brincam com o tema
(ANEXO F). São imagens fortes. Tenebrosa condição!!
Os links são postados para denúncia. A maior parte das denúncias são feitas para o próprio Orkut
ou outros órgãos como www.censura.com.br,
www.abrapia.org.br, www.cedeca.org.br, www.denunciar.org.br; no caso desses
órgãos nunca vi qualquer retorno postado dessas denúncias. O Orkut, nos casos explícitos (fotos)
bane o usuário e fecha a página, apesar da demora em tomar essa atitude, variando de semanas
até meses, além disso, cada vez que uma página dessa era encerrada, normalmente o mesmo
usuário entrava de novo, com outro nome e repetia a mesma postura, isso costumeiramente dá
aos membros da comunidade uma sensação de fazer o trabalho de Sísifo6 a pedra continuamente
rola morro abaixo; os demais casos que não são banidos e continuam a participar.
Um pequeno grupo de membros da comunidade, com bom conhecimento em informática, se
autodenominam hackers e agem no sentido de “fazer justiça com as próprias mãos” “dominam”
a página que contém a imagem pornográfica, o perfil da pessoa que traz informações pedófilas
(ANEXO G) ou até mesmo comunidades inteiras com conteúdos parecidos; dominar, no sentido
dado pelas mensagens que li, tem haver com descobrir a senha, entrar na página e /ou perfil,
mudar a senha (para que o dono não tenha mais acesso) e deixar mensagens sobre o feito nessa
página para que outros usuários acessem e percebam o que conseguiram fazer.
A comunidade tem um volume médio de mensagens trocadas, costumam ser postadas
mensagens diárias, mas as vezes passam-se alguns dias sem postagem, quando surge algum
assunto polêmico a postagem fica bem maior. Não vi nenhum encontro entre os membros dessa
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comunidade, também não vi brincadeiras (correntes), nem postagens sem algum objetivo
relacionado com o tema em questão - ou temáticas afins: contra racismo, contra violência contra
animais etc; com exceção dos já citados membros que entram para discutir e acabam banidos,
assim que o moderador toma conhecimento do assunto.
6 QUESTÕES FINAIS
Postar imagens que contenham pornografia infantil e/ou abuso sexual, no Orkut, ou em outros
sites, é crime pela Legislação que modificou o ECA e passou a prever penas mais severas para
crimes cometidos contra crianças e adolescentes inclusive para os que utilizam a Internet. A
nova redação fala:
Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer
meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias
ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou
adolescente:
Pena: reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem:
I - agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, intermedeia a participação de
criança ou adolescente em produção referida neste artigo;
II - assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou
imagens produzidas na forma do caput deste artigo;
III - assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial de computadores ou
internet, das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo.
§ 2º A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos:
I - se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo ou função;
II - se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para outrem vantagem
patrimonial.

Além do aspecto legal existem outros a se refletir, Segundo SAFFIOTI (1989) erotismo e
pornografia infantil são diferentes e devem ser discriminados; apesar de os dois darem prazer ao
colecionador, a pornografia traz em si um dado muito marcante, e que por isso torna-se
extremamente prejudicial, pois contém a exploração sexual perpetuada na medida em que é feita
para ser registrada e após o registro pode ser utilizada para seduzir outras crianças. Refletindo
sobre isso desde suas relações com nosso sistema econômico/social encontramos:
(...) Devemos estar lembrados de que Marx começa a crítica do capitalismo
pela análise da mercadoria que se revela, ao longo da análise, uma das
categorias fundamentais do sistema. Isto é, o sistema existe e funciona para
produzir, distribuir, fazer circular e consumir mercadorias. E a mercadoria é o
que é posto no mercado pelos produtores e distribuidores para ser consumido
pelos consumidores. Pouco importa ao produtor e ao distribuidor quem seja o
consumidor, desde que sua mercadoria seja consumida, proporcionando os
lucros a que julgam ter direito. Inversamente, pouco importa ao consumidor
quem seja o produtor e o distribuidor, desde que encontre no mercado os
produtos que precisa por um preço que lhe seja acessível. Dissemos que a
mercadoria é uma categoria fundamental do sistema porque o sistema converte
tudo em mercadoria, (...) (CORBISIER, 1991, p. 214).

O sistema capitalista cria a mercadoria, que é uma categoria fundamental desse sistema, junto
com ela o sistema cria a necessidade de se consumir, gerando o mercado. Tudo é coisificado e
“vira” mercadoria não importando quem vende, quem compra, e, nem mesmo a quem compra
importa quem ou o que vende. Isso inclui corpos, atos e formas; como o fazem as indústrias das
drogas, do sexo e da diversão, e ao falamos de pornografia infantil, isso aumenta a proporção.
Porque a coisificação do corpo infantil faz a sua vontade e o seu direito de escolha
desaparecerem. Havendo violência ou sedução, seja da forma que for, as imagens e os vídeos
imortalizam O ABUSO transformando-o em hipertexto, possibilitando a troca, a compra, a
eternização. É a transformação maior de uma pessoa em desenvolvimento (criança) em coisa.
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Além disso, posições feitas diante da máquina de fotografia ou do vídeo fazem com que a
criança seja acusada pelo abusador como culpada pelo que ocorreu e traz o registro vergonhoso
que permanece, mesmo quando o abuso termina ou a criança tenha crescido.
O constrangimento cobre largo espectro indo da sedução e da cumplicidade no
segredo até a violência física extrema. (...) Esse tipo de relacionamento pode
começar com carícias, como parece ser o mais freqüente, mas pode também ter
inicio com exibição de fotos pornográficas à menor, com a finalidade de
familiarizá-la com as práticas libidinosas que com ela deseja desenvolver.
Atualmente, as formas mais sofisticadas de exposição através de métodos
visuais. O videoteipe oferece uma série de vantagens em relação à fotografia, já
que o movimento é importante, não apenas para ensinar, como para revelar as
sensações de prazer. (SAFFIOTI, 1989, p. 61)

Observamos que na época em que foi escrito esse artigo, a autora ainda não coloca as
possibilidades de interligação dos nós da Rede para disseminação do material pornográfico.
Hoje, temos uma gama de possibilidades que, como já dissemos antes, desde informações
passadas minuto a minuto até troca de fotos e vídeos, de maneira rápida e prática, com qualquer
parte do mundo.
É por isso que podemos falar que é mais intenso e múltiplo quando os registros de abusos
alcançam os nós imensos da Rede, e podem ser vistos por qualquer um, mesmo que não se
queira, como no caso do Orkut:
A informática possibilitou a transformação da produção de pornografia infantil
em indústria sofisticada, universal e caseira. Qualquer um que tenha acesso a
um computador e a um modem pode conectar essa importante rede de serviços
comerciais on-line, que coloca em contato aproximadamente 100 milhões de
pessoas nos quatro cantos do globo. Desse modo, a Internet está se tornando
rapidamente o fator mais significativo no tocante a abuso sexual de crianças e o
principal meio de intercâmbio de pornografia infantil. (SAINT MAUR, 1999,
P. 103)

Essas imagens, sons, fotos, transformadas em hipertextos são levadas para todo o mundo, com
todas suas possibilidades de interação ampliadas, e podem ser utilizadas de muitas formas,
inclusive, na sedução de outras crianças, pois observar fotos/vídeos ou ouvir sons que mostrem
ou sugiram atos de cunho erótico mexem, naturalmente, com a libido infantil as preparando para
uma nova situação, que poderá envolver um abuso.
A abordagem pode-se fazer através da exibição de material pornográfico de
adultos, objetivando despertar o desejo sexual da criança. Uma vez pronta para
responder ao estímulo sexual, a criança é introduzida nas atividades
pornográficas, que permitirão a elaboração de material da mesma natureza.
(SAFFIOTI, 1989, p. 83)

Ou seja, as imagens que contém pornografia infantil, quando estão na rede, registram o abuso,
podem ser utilizadas na preparação de novas vítimas para novo abuso e são uma forma de
naturalizar a questão da pedofilia, porque, quanto mais exposição ao assunto mais fácil dele
tornar-se naturalizado, inclusive com o auxílio da mídia que, ao brincar com imagens de
pornografia infantil (ambigüidade), prepara a aceitação da sociedade. Mesmo adultos que não
procurariam esse tipo de imagem acabam “encontrando” acidentalmente na Rede e
acostumando-se com isso (GROEBEL, 1999). Nisso, o Orkut com sua popularidade,
principalmente no Brasil, pode ser muito utilizado.
Considerando a pedofilia como manifestações e práticas sexuais diversas que supõem desejo por
pré-adolescentes e o abuso sexual como qualquer ato de cunho sexual praticado com criança
(DUNAIGRE, 1999), não há nada na forma de relacionar-se com a sociedade que nos dê pistas
sobre quem são as pessoas que participam do submundo da pornografia ou abuso sexual infantil.
Isso se agrava, principalmente, quando pensamos na utilização de uma das grandes
características da rede de computadores, o anonimato.
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Quando utilizada para esse fim, a Internet quase garante o anonimato (e dá uma sensação 100%
segura dele) que muitas vezes se confirma. Difícil localizar autores e compradores, pois são um
mundo à parte, escondido nas manhas da Rede, muitas vezes só reconhecido por quem participa
desse mundo. Também são muitas as dificuldades – dispositivos legais, dificuldades técnicas,
dificuldade ideológica, entre outras - que a justiça e as polícias encontram na resolução dessas
situações, com tantas nuances possíveis.
No Orkut a pergunta é: se não há como retirar automaticamente as fotos e discursos de
abusadores de suas páginas, nem proibir (o que não adiantaria, já que esse tipo de proibição só
pode ser feito em cada computador por meio de programas próprios, que têm sua validade, mas
não resolvem tudo) o acesso de menores, e das pessoas em geral, a essas fotos e palavras, o que
fazer?
Dentro do referencial de teoria utilizada, em concordância com Saffioti (1989), acreditamos que
duas coisas podem mover e sensibilizar de forma emergencial a sociedade: a primeira delas é
perceber o abuso como ato anti-natural na medida que mostra a desproporção do corpo da
criança com o corpo do adulto-abusador e que aumenta quanto menor a idade da criança (nessa
mobilização da sociedade poderíamos nos resguardar da barbárie dos maus tratos a bebês e
crianças pequenas, mas não nos tira a problemática inteira do abuso de crianças que já têm
corpos desenvolvidos).
A segunda é a observância de que se adultos são titulares de direitos também o são as crianças
que possuem direitos reconhecidos legalmente, pouco respeitados, porém, cotidianamente; tantos
são eles como: ser protegido, resguardado e ter o que nossa sociedade muitas vezes só reconhece
para adultos - reconhecimento do direito a sua sexualidade, que é uma sexualidade própria e que
não é exercida da mesma maneira que a do adulto.
Apenas isso resolverá? E as demais nuances desse emaranhado de nós? Como isso alcançará a
sociedade? Se não há como desembaraçar os nós por sua complexidade, não seria o caso de
passar pelos nós, as informações possíveis, para um vislumbre de mudança e esperança?
Muitas interrogações... E alguns fragmentos de possibilidades.
Já são realizadas pesquisas sérias em todo país sobre a questões do abuso sexual e demais
ramificações desses temas, citamos no momento o LACRI – Laboratório de Estudos da Criança
da USP como um desses fragmentos. Porém, sinto ainda a urgência de pesquisas que ampliem as
questões referentes ao abuso propagado pela Internet, como nesta proposta.
Durante esta pesquisa encontramos pouquíssima literatura referente a esse assunto, em nosso
idioma, na biblioteca da Universidade e livrarias locais. Pesquisas dessa natureza podem
ultrapassar as barreiras acadêmicas quando ainda há tantos “pré-conceitos” e preconceitos (o
abusador pobre, a classe social como fator determinante, etc) a serem reformulados numa
discussão conjunta.
Da mesma maneira como o estupro de qualquer mulher é uma questão política,
a exploração de crianças para fins pornográficos e prostitucionais constitui
ponto político da maior relevância. (SAFFIOTI, 1989, p. 80)

Por suas evidências essa discussão passa, invariavelmente pela educação. Porque é preciso
chegar antes: como lemos em Azevedo (2002, p. 135). O Lacri tem defendido a postura de que “
é preciso chegar antes que a criança se torne um prontuário médico, um boletim policial, um
processo judicial, um dossiê psicossocial, uma notícia de jornal ou um corpo no necrotério.”
Então é preciso mudança.
Com essa tão tenebrosa condição deixada pelas imagens que vimos e frases que lemos, para ser
minimamente possível mudança, é preciso romper essa “situação-limite” (Freire, 1992), para
qualquer pessoa assumir uma postura crítica frente ao seu mundo, é preciso o sonho utópico e
então a práxis libertadora.
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A “situação limite” pode ser o desrespeito do direito infantil de ser sujeito, de ser pessoa, de ser
protegido por causa de sua condição de desenvolvimento. Assumir uma postura crítica frente a
isso é difícil, nem sempre sabemos como, mas é possível. É possível?
Para alcançarmos essa práxis libertadora é preciso prevenção, refletindo sobre essa prevenção
em cada caso, não como um dado único. E ela só acontece a partir da mediação. Dialogando com
Pinel (2002):
(...) A idéia da mediação funda-se na teoria marxista da produção. O
desenvolvimento e aprendizagem humanos, no marxismo, é resultado da
atividade do trabalho. O trabalho é um ato que passa entre o indivíduo e a
natureza, mediante o qual a natureza é modificada com a força motriz do corpo
humano. (p. 74 e 75)

Mediar não é inserir uma postura ou ideologia no outro tentando fazer, a partir da sistemática
capitalista, com que todos consumam idéias: cultura de todos. Mediar é atuar junto, fazer junto,
refletir junto e mudar, o que for preciso, junto. Depois da mediação todos saem diferentes,
dividindo se tornam maiores e crescem em força e postura crítica.
(...) É pois pela mediação que o homem atua no mundo físico e social
conhecendo-o, modificando-o, interagindo, aprendendo, comunicando aos
outros as suas experiências e construindo sua própria consciência. (p.79).

A mediação pode acontecer sistematicamente ou não, mas se pensamos na escola é preciso que
seja intencional, planejada, definida e também geral; no sentido de geral como incluindo atitudes
e principalmente relações. Voltando especificamente ao uso da Rede de computadores, é
necessário refletir sobre a escola dentro dessa situação.
Primeiro, a questão da própria técnica, porque se o ciberespaço hoje é um local democrático nele
também reside em aberto como será ocupado esse espaço e para isso também é preciso técnica
(LÈVY, 1994).
Segundo, a interatividade pressupõe ligação com o outro, mesmo quando estamos fisicamente
sozinhos, as ferramentas do virtual dão possibilidades de aumentarem laços e estreitarem
relacionamentos com respeito: quantas vezes no Orkut deixa-se um recadinho para um amigo,
será que se faria o mesmo no mundo real? Atitudes simples, simular não seria a questão?
Simulação é uma via rica de possibilidades, que ainda é necessário ser muito explorada,
Nem experiência, nem teoria, a simulação – verdadeira industrialização da
experiência do pensamento – abriu uma terceira via à descoberta e à
aprendizagem, desconhecida dos epistemólogos. (LÈVY, 1994)

O Orkut tem características que podem facilitar a visualização de formas menos excludentes de
se lidar com o saber e a informação, contudo essa informação não é sempre a melhor, isso
também é aprendizagem.
Por último, se tudo isso parece ingênuo, não seria essa ingenuidade necessária para se pensar
questões como: virtual, tecnologia, abuso sexual, educação, comunicação, num momento de
tanta desesperança? O ingênuo pode abrir caminhos novos, porque a ingenuidade traz o olhar de
criança para o novo, e no novo podem estar nossas respostas.
7.
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ANEXOS
ANEXO A - QUADRO SÍNTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NOTIFICADA

Ano Modalidade de VDCA - Incidência Pesquisada
Violência
Violência
Violência
Negligência Violênci Total de casos
Física
Sexual
Psicológica
a Fatal notificados
Qtd %
Qtd %
Qtd %
Qtd %
Qtd % Qtd
%
1.996525 44,0%95
8,0% 0
0,0% 572 48,0%0 0,0%1.192 100,0%
1.9971.240 60,1%315 15,3%53
2,6% 456 22,1%0 0,0%2.064 100,0%
1.9982.804 22,2%578 4,6% 2.105 16,7%7.148 56,6%0 0,0%12.635 100,0%
1.9992.620 39,3%649 9,7% 893 13,4%2.512 37,6%0 0,0%6.674 100,0%
2.0004.330 38,9%978 8,8% 1.493 13,4%4.205 37,7%1351,2%11.141 100,0%
2.0016.675 32,9%1.723 8,5% 3.893 19,2%7.713 38,1%2571,3%20.261 100,0%
2.0025.721 35,8%1.728 10,8%2.685 16,8%5.798 36,3%42 0,3%15.974 100,0%
2.0036.497 31,3%2.599 12,5%2.952 14,2%8.687 41,9%22 0,1%20.757 100,0%
2.0046.066 31,0%2.573 13,2%3.097 15,8%7.799 39,9%17 0,1%19.552 100,0%
2.0055.109 26,5%2.731 14,2%3.633 18,9%7.740 40,2%32 0,2%19.245 100,0%
Total 41.58732,1%13.96910,8%20.80416,1%52.63040,6%5050,4%129.495100,0%
FONTE: LACRI – Laboratório de Estudos da Criança (2005).
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ANEXO B – PERFIL COM PORNOGRAFIA INFANTIL

FONTE: ORKUT (2006).
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ANEXO C – PERFIL DUVIDOSO

FONTE: ORKUT (2006).
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ANEXO D – DEBATE NA COMUNIDADE SOBRE PERFIS FALSOS

FONTE: ORKUT (2006).
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ANEXO E – DISCURSO PRÓ-PEDOFILIA

FONTE: ORKUT (2006).
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ANEXO F – DISCURSOS PRÓ-PEDOFILIA OU BRINCADEIRA COM O
TEMA

FONTE: ORKUT (2006).
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ANEXO G - PERFIL DOMINADO

FONTE: ORKUT (2006).
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ARTIGO CIENTÍFICO 15:
CAMINHANDO COM FÉ: OS “PASSOS DE ANCHIETA” E AS LIÇÕES
ENSINADAS-APRENDIDAS DO/NO/COM CAMINHO
Leide Bela de Brito Anália da Costa 91, 92.
RESUMO: Considerando a história e a tradição religiosa no Brasil herdada do processo de formação da
sociedade brasileira, bem como, o atual processo de transformação, re-ordenação e configuração atual do
campo religioso brasileiro, nosso objetivo é analisar o evento “Passos de Anchieta”, como um espaço de
confluências entre movimentos de tradição e modernidade, e entre os campos da religiosidade, cultura e
educação. O evento, entendido como espaço híbrido e de fronteira, constitui-se na dinâmica desse
processo de permanências e rupturas da sociedade contemporânea que faz da peregrinação, uma prática
renovada e um veículo de emergência de novas práticas e atores sociais, dando a esse fenômeno, outro
sentido, valor e significado. Essa dinâmica vem ganhando visibilidade no espaço urbano desde os anos 90
no Brasil, especialmente, com a (re) criação da primeira rota de peregrinação secular no Espírito Santo.
Nossa hipótese é que, o encontro dessas práticas e saberes legitimados por seus atores e na relação desses
campos sociais, teoricamente, situa os “Passos de Anchieta” como um evento que atua como marco na
reordenação de identidades sociais e delineia um novo ethos de inserção individual e coletiva de impacto
na contemporânea sociedade capixaba. O evento “Passos de Anchieta” acontece no feriado de Corpus
Christi e no corrente ano completou sua décima primeira edição.
PALAVRAS-CHAVE: Passos de Anchieta; peregrinações; educação e sociedade.

INTRODUÇÃO
A dinâmica social contemporânea permite por um lado, além das fronteiras nacionais
que interconectam culturas e pessoas, facilitando trocas comerciais, simbólicas e
culturais, permite também por outro, a sustentação de um processo de quase
homogeneização cultural. Dentro deste processo de esmaecimento das fronteiras, as
pertenças culturais, tradicionais e nacionais são mais fluidas; entretanto, mesmo frente a
esse movimento de transnacionalização das práticas e ritos culturais, e de um processo
de destradicionalização, a sociedade contemporânea consegue dentro dos campos sociais
a base para a re-invenção de tradições e re-leitura de práticas que são tidas como
estruturas de permanências e continuidades de um dado fenômeno. Ou seja, as práticas
sociais podem ao mesmo tempo conjugar a importância do efêmero, do flutuante, do
plural e do provisório, como também traduzir um movimento contrário a esta onda
globalizante como possibilidade de afirmação da própria diferença. Assim, entendemos
que a prática da peregrinação na contemporaneidade é um espaço-tempo onde mesclamse códigos culturais diferentes re-criando um espaço híbrido que é definido por nós
como um entre – lugar, um lugar de fluxo, uma espécie de arena onde, tanto a disputa de
diferentes discursos, como a acomodação destes códigos, possibilitam o surgimento de
novas identidades, pertencimentos e práticas sociais. É, portanto, na configuração atual
do campo religioso brasileiro e na dinâmica e interface deste com demais campos sociais
91
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que foram criados os novos caminhos e rotas de peregrinação, dentre os quais, o “Passos
de Anchieta”.
Assim, foi que, embora o boom dos novos caminhos sagrados no Brasil tenha emergido
a partir da última década, constituindo-se em inúmeras rotas turístico-religiosas de
peregrinação em vários estados brasileiros, foi na cidade de Vitória, capital do Espírito
Santo, que em 1998 surgiu o primeiro caminho inspirado no paradigmático “Caminho de
Santiago de Compostela93” inaugurando assim, o modelo dos caminhos de Santiago94 no
Brasil. O evento “Passos de Anchieta: um caminho de fé” deu origem a uma tipologia
nova, se é que podemos assim chamar, de peregrinações, tipicamente contemporâneas,
permitindo assim, a emergência de outros caminhos mítico-religiosos em todo Brasil a
partir dos anos 90. Estes eventos caracterizam-se pela interação, nem sempre
harmoniosa de alguns setores da sociedade que se articulam entre si, atribuindo distintos
sentidos, valor e significados ao mesmo fenômeno – a peregrinação. Com o intuito de
melhor compreender esse fenômeno, foi feita uma pesquisa com o objetivo de identificar
o perfil dos andarilhos dos “Passos de Anchieta” e o impacto desta experiência na vida e
trajetória desses atores sociais. Indagou-se ainda de onde vêem e quais são suas
motivações, como esses andarilhos interpretam sua experiência de fazer o caminho, e
que sentidos lhe atribuem. A hipótese que nos orientou foi a de que, o “Caminho de
Anchieta” serviu de referência na construção simbólica de um novo ethos social que
serviu de alicerce no desenvolvimento, consolidação e disseminação da prática do andar
a pé como uma re-invenção da tradição da arte de caminhar no espaço urbano capixaba.
Isto é, a peregrinação assume aqui o status de uma nova modalidade de aprendizagem
que abriga em si um lócus que cria e re-cria em si-mesmo um espaço de dialogicidade e
integração social, espaço este, que se traduz como uma arena, um campo de disputa,
onde convergem e justapõem-se diferentes discursos. O estudo contribuiu para uma
melhor compreensão de como a peregrinação agrega valor a essa experiência ritual do
caminho, atualizando a experiência da caminhada numa dimensão pedagógica, onde, a
peregrinação como espacialidade vivida, permite a (re) significação da experiência
pessoal e coletiva enquanto espaço-mesmo de novas aprendizagens do humano.
PEREGRINAÇÕES: TRADICIONAIS E MODERNAS
Em seu estudo das peregrinações a pé a Fátima, Pereira identifica a peregrinação como
uma prática que encerra em si, um significado religioso acentuado, isto é, para ele, a
prática já existia antes mesmo, da palavra (PEREIRA, 2003). Para Steil, o termo
peregrinação resume em si uma gama de experiências históricas e contemporâneas de
deslocamentos por motivos de devoção e culto (STEIL, 2003, p.30). Já Abumanssur,
ressalta os aspectos mercadológicos, comerciais e atualmente, turísticos, no estudo das
peregrinações (ABUMANSSUR, 2003, p. 57-58). No Brasil, a maioria dos centros de
romarias, surgiu no início dos séculos XVII e XVIII, apesar de que podemos encontrar
outros mais recentes. Tradição trazida para o Brasil pelos portugueses, as romarias e
93
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peregrinações partem do pressuposto fundamental de que a divindade exerce, em
determinado lugar, influxos e benefícios especiais para os que os visitam. Neste sentido,
entendemos que o formato ritual das romarias tradicionais, marca a dualidade da
devoção popular, onde Santo e fiel; centro e periferia estão em posições opostas ou
mesmo, distantes; uma espécie de distinção entre o lugar sagrado e o lugar de
experiências cotidianas. Como nos fala Fernandes, ainda hoje, a romaria tradicional
guarda características fundamentais que são comuns a todos os Santos e lugares que se
tornam objeto de peregrinações no mundo cristão católico. Tradicionalmente, os
peregrinos seguiam um trajeto - de encontro a um lugar sagrado, onde se encontra um
centro de atração (um santuário, uma imagem, uma relíquia ou a memória de algo ou
alguém que um dia passou por ali) que merece reverência e devoção. O foco é o destino.
Assim, entendemos que a romaria tradicional estabelece três momentos distintos: a
saída, o caminho e a festa no santuário que caracterizam a dinâmica de sua totalidade
(FERNANDES, 1982). Nesta perspectiva, o estudo das peregrinações tem se
apresentado em um instrumento que estabelece uma relação particular com a realidade
do campo religioso, em especial, no catolicismo brasileiro. Entretanto, na
contemporaneidade, o modo de peregrinar é diferente. A peregrinação configura-se
como um afastamento do cotidiano em busca de um encontro com o mistério, com o ser
invisível e transcendente, na certeza de encontrar significado para a trama dos fatos
profanos e diários (Ravasi, 1998). Entretanto, o fenômeno da peregrinação passa hoje
por um processo de transformação, caracterizando-se pela similaridade com qualquer
outra atividade secular, turística ou de lazer. Diferentemente do modelo tradicional, os
peregrinos modernos, não buscam um lugar sagrado, um santo ou um santuário; o
próprio deslocamento é que é importante. A chegada é menos importante que o jeito de
chegar (existem as formas reconhecidas de fazer o caminho ou a rota: a pé, de bicicleta,
a cavalo). O que há de sagrado e focal é o próprio caminho, o percurso a ser palmilhado
por cada peregrino, andarilho ou caminhante. A relação com o sagrado é mediada pelo
próprio caminhar. Nesse sentido, uma perspectiva dos elementos e fatores atuantes na
constituição de uma rota turístico-religiosa no Brasil, reconstitui a trajetória e evolução
desse processo (de transformação), sobretudo, referente ao catolicismo tradicional, e sua
relação com as novas formas de expressão de religiosidade, manifestações culturais e
ainda, com novas formas de espiritualidade, sem, no entanto, excluir essas lógicas
distintas, que vêm se articulando no processo histórico.
Segundo Steil, as peregrinações e romarias podem ser entendidas de formas diferentes
de acordo com alguns paradigmas de interpretação do fenômeno. Tomando como
referência a direção dos estudos de peregrinação mapeados pelo volume de
“Contestando o Sagrado95”, a perspectiva proposta por Eade e Sallnow parte da idéia de
que as peregrinações se apresentam como um campo de disputas, de discursos e sentidos
distintos, particularmente, nas sociedades complexas e modernas. Ou seja, a
peregrinação é entendida como uma arena onde competem entre si discursos religiosos e
seculares, ortodoxias oficiais e populares de um mesmo sistema estabelecido. Assim, as
peregrinações criam um contexto próprio, uma dinâmica específica que estimula e
fomenta no entorno de si, um campo de transações e trocas simbólicas onde transitam
interesses econômicos, políticos, religiosos, inter-religiosos, culturais e interculturais e
etc. Mediante isto, a peregrinação assim entendida, representa um campo de disputa
onde são atualizadas as relações dentro de contextos diversos, nos quais, as fronteiras
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entre passado e presente, tradição e modernidade, hierarquias sociais, por exemplo,
tornam-se mais porosas ao mesmo tempo em que se afirmam. Nesta perspectiva, os
autores deslocam o foco da sua interpretação das estruturas sociais estabelecidas na
peregrinação para o domínio de narrativas e discursos (relatos) que são veiculados nos
eventos por agentes e atores sociais que o constituem (Eade & Sallnow, 1991). Essa
variedade de discursos (em disputa) com seus múltiplos sentidos seria constitutiva do
próprio culto da peregrinação, pois ali acontecem esses movimentos de forma explícita
como de forma subliminar e subjetiva, onde, uns discursos se sobrepõem a outros, dando
assim, forma e características específicas aos eventos, mantendo a não similaridade das
peregrinações e romarias, as quais, não são idênticas entre si. De acordo com estes
autores, é justamente essa capacidade de acomodar, absorver e refletir num mesmo
evento, discursos religiosos e seculares, congregando uma grande variedade de agentes
sociais, religiosos ou não que caracteriza essa perspectiva. Assim, de acordo com esta
abordagem, cuja ênfase na análise e exame das particularidades dos eventos, não rompe
com a possibilidade de se estabelecer um paralelo entre romarias e peregrinações, mas,
ao invés disso, permiti-nos perceber como se articulam ou combinam essas três
coordenadas que se apresentando como elementos recorrentes e constitutivos dos rituais
de peregrinação, que são elas: pessoas, textos e lugares. Similarmente, pudemos
perceber que, nos Passos de Anchieta, a combinação dessas três coordenadas aparece de
forma a constituir o próprio evento, na medida em que, por um lado, a peregrinação
capixaba tem como foco um mito fundador (Anchieta), que é o pano de fundo onde se
estrutura todo o texto e o contexto desse evento (catolicismo tradicional). Por outro lado,
o caminho estabelece as devidas relações entre pessoas e lugares (paisagens,
monumentos históricos, passagens da vida do beato, bem como seus milagres), e são a
própria encarnação do sagrado em sua forma material e concreta. Ainda sobre o lugar, a
beleza paisagística da orla por onde passa o caminho, constitui a representação simbólica
de aspectos divinos da criação, onde de diferentes modos, podem propiciar a invocação
de momentos, reflexões e experiências místicas diante de expressões da natureza, numa
performance mais alusiva a expressões de espiritualidades não institucionais. Essa
dimensão parece ganhar um novo sentido em rituais de peregrinação na
contemporaneidade, onde os lugares e as paisagens variam a cada evento ou a cada ano.
Outro aspecto de identificação no estudo do Passos de Anchieta dentro desta abordagem,
embora para Steil não esteja contemplado na caracterização de Eade e Sallnow, e é tão
importante quanto os demais, é referente ao próprio ato do deslocamento como
constitutivo do ritual de peregrinação. O ritual do caminho, da circulação, o percorrer em
direção a objetos ou lugares sagrados, tem uma longa tradição nos eventos de
peregrinação, muitas vezes, se sobrepondo ao culto às imagens e pessoas e até mesmo
superando-os. É o caso dos Passos de Anchieta, onde, o caminho é mais forte, mais
significativo que o mito fundador. Aqui, no caso do culto e devoção ao Beato Anchieta,
os residentes da antiga Vila de Reritiba e os visitantes, turistas e andarilhos atuais, vêem
a figura e o legado de Anchieta de maneiras distintas. Isto é, há pelo menos, dois Padres
Anchieta. Àquele dos devotos e residentes locais e outro dos andarilhos e turistas. Para o
povo da cidade, o Santuário de Anchieta e o Museu Anchieta, constituem-se num local
sagrado (shrine96) que expressa poder e significados emanados da pessoa do Pe.
Anchieta. A herança histórica de suas obras construídas e ainda preservadas funciona
como lugar de memória97 de um passado marcado por uma religiosidade forte, enraizado
96

Shrine ou lugar sagrado: é um lugar que está conectado a um evento sagrado e ou a um santo. Lugar que
as pessoas visitam para rezar. Tradução nossa.
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Para Pierre Nora, os “lugares de memória” são em primeiro lugar lugares em uma tríplice acepção: são
lugares materiais onde a memória social se ancora e pode ser apreendida pelos sentidos; são lugares
funcionais porque têm ou adquiriram a função de alicerçar memórias coletivas e são lugares simbólicos
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num catolicismo ibérico tradicional, onde o culto aos santos tem lugar privilegiado. O
legado espiritual de Anchieta é atribuído à sua fé e dedicação à missão, sua vida simples
e de penitências, bem como, os seus lendários milagres. No santuário e nas missas é
destacado o legado evangelizador junto à população indígena. São-lhe atribuídos títulos
de reconhecimento de grande pedagogo e educador, de taumaturgo, de lingüista e literato
que eram suas características peculiares. O legado poético de Anchieta é representado
em seus poemas à Virgem, pela 1ª gramática tupi-guarani que criou para melhor se
comunicar com os índios, sobretudo para o sucesso de sua missão catequética. Para os
turistas modernos e os “andarilhos” que se dirigem anualmente ao Santuário Nacional de
Anchieta por ocasião de sua festa e do evento “Passos de Anchieta”, o legado do Beato é
exclusivamente material e histórico. Não há nada de místico ou espiritual. Não vêem,
por exemplo, no museu e santuário, outro legado além de um patrimônio material e
histórico. Para estes, o sagrado aqui é sem dúvida, o tempo presente que dispõe a
possibilidade eminente deste encontro entre o passado e o futuro. O encontro de devotos,
residentes, turistas e andarilhos no mesmo espaço-tempo (museu e santuário, festa do
beato e nos Passos de Anchieta) por um lado fixam um ritual, por outro, conferem a ele
sentidos e papéis novos. O fenômeno da peregrinação aqui é “reinventado”, não
ocorrendo uma ruptura em seu ritual e prática, mas ao contrário, convergindo a este,
novos valores e significados. Assim, o mesmo culto se re-configura como num mosaico,
reinterpretado e adaptado aos valores e interesses da vida moderna.
Portanto, peregrinar numa sociedade global, onde o sentido da peregrinação foi
reinterpretado, tanto pelas pessoas (peregrinos, andarilhos) como pelos novos agentes
mediadores traduzem uma diversidade e uma novidade ainda não vista nesta prática
milenar. Isto é, dar sentido novo e singular aos tempos e lugares é, portanto, uma recriação, uma re-leitura do mundo e do humano.
Isto posto, podemos então dizer que, essa singularidade de (re) viver e (re) constituir o
caminho percorrido pelo Padre Anchieta no século XVI em terras do Espírito Santo
proporciona aos seus participantes, vivenciar as fronteiras entre a experiência de ser
caminhante num mundo moderno com a tradição de uma prática e ritual antigos.
Entretanto, mesmo na re-leitura destes novos rituais, a relação que se estabelece,
sobretudo, a partir da semelhança com o texto bíblico, onde a saga do povo de Israel,
que é um povo peregrino por natureza, pode se estabelecer na atualidade, com aqueles
que se consideram o novo Povo de Deus. Desse modo, podemos dizer que a
peregrinação nos moldes contemporâneos e, no caso do Brasil, os novos caminhos de
peregrinações, são deslocamentos em direção a uma experiência que ultrapassa as
fronteiras locais de nossa sociedade. Crenças religiosas e visões culturais enraizadas no
local são colocadas em tensão com aspectos universais da fé e das culturas. Isso
efetivamente caracteriza as peregrinações. É o estabelecimento de uma linha de
continuidade ou uma linha fronteiriça entre peregrinações tradicionais e modernas,
respectivamente. Isso só é possível devido à carga de elementos de tradição que
permanecem mesmo na (re) vitalização e modernidade nas atuais práticas de
peregrinação.
A (RE)INVENÇÃO DOS “PASSOS DE ANCHIETA NO ESPÍRITO SANTO”
onde essa memória coletiva – vale dizer, essa identidade – se expressa e se revela. São, portanto, lugares
carregados de uma vontade de memória. Assim, são espaços criados pelo individuo contemporâneo, e que
com esses espaços se identificam, se unificam e se reconhecem agentes de seu tempo.
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No contexto brasileiro, a sociedade contemporânea vive atualmente, uma mudança de
sua configuração religiosa, demonstrando em linhas gerais98, um declínio da adesão e
freqüência a igrejas e agências religiosas tradicionais e um aumento de adesão a novos
movimentos religiosos, isto é, novas expressões de religiosidades que vêm ganhando
visibilidade e novos adeptos no cenário religioso. Entretanto, desde os anos 90, as
peregrinações da cristandade em suas rotas mais tradicionais99, têm sido crescente. Neste
contexto, a peregrinação a Santiago de Compostela vem ganhando visibilidade no Brasil.
Em seu estudo sobre o Caminho de Santiago, Carneiro100 sinaliza que para isso, tem
contribuído os mais de setenta livros escritos sobre o assunto por brasileiros, a produção
de sites que divulgam o caminho, também a criação da Associação Brasileira de Amigos
do Caminho de Santiago do Brasil (AACS), congregando pessoas que já fizeram o
caminho e pretendem fazer a peregrinação. Esse caminho vem se destacando como uma
rota de peregrinação que privilegia a experiência individual como acesso ao sagrado,
constituindo-se como sentido de uma jornada interior. Com a proximidade e limiar do
novo milênio, foi crescente o número de brasileiros que fizeram este caminho. Depois de
realizarem suas peregrinações, estes brasileiros, envolvidos pelos sentidos da
experiência vivida, voltaram desejosos de realizarem no Brasil, uma (re) vitalização do
caminho percorrido lá fora. Daí, o surgimento de muitos caminhos e rotas de
peregrinações na atualidade.
Se por um lado, a criação dos “Passos de Anchieta” tem sua origem e semelhança
baseada no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, por outro, deve-se a
visibilidade do mito de Anchieta que, dentro de uma abordagem do catolicismo
tradicional e diferentemente da história comum das imagens e santos populares que
ganham fama no Brasil, nasce de seu vulto histórico e da notoriedade de sua vida e obra.
Anchieta é uma importante referência não só para a religião, mas também para a arte e a
cultura de nossa história. Apesar de ter sido beatificado pela Igreja Católica somente em
1988, Anchieta foi considerado “santo” ainda em vida. São numerosos os relatos de
testemunhos das manifestações do sagrado em sua presença, incluindo suas famosas
levitações e alguns milagres. Estes são elementos que se destacam como a dimensão
mítica da pessoa de Anchieta. Assim, o ano de 1997 era mais que significativo, porque
nele comemorava-se o IV Centenário de Morte do Beato Anchieta, fato este, que
mobilizou a sociedade capixaba em ações e atitudes de cunho civil, eclesiástico, político
e acadêmico no sentido de pensar sobre “Anchieta” – conhecido nacionalmente como o
“Apóstolo do Brasil”. Pesquisas foram realizadas, assim como missas e publicações
dedicados à vida e obra do beato como uma série de atos comemorativos e festivos das
mais diversas esferas, no Espírito Santo e, certamente, em outros lugares do Brasil. No
mesmo ano, após ter percorrido o Caminho de Santiago de Compostela, o empresário
Lucas Isoton Vieira e o jornalista Eustáquio Palhares101, durante uma conversa informal
onde o segundo entrevistava o primeiro em programa de televisão tiveram a idéia do
caminho. No intervalo do programa “Nove Minutos” e da entrevista que ocorria nele,
Eustáquio pergunta a Lucas, porque ele foi tão longe, se nós (capixabas) temos tão perto
um caminho semelhante. Lucas pergunta a Eustáquio, que caminho era este e ele
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Censo Religioso – 2000/IBGE.
As rotas cristãs mais tradicionais de peregrinações são Jerusalém, Roma e Compostela.
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CARNEIRO, Sandra M. C. de Sá. “O caminho de Santiago de Compostela: o sentido de uma
peregrinação moderna”. Tese de Doutoramento. 2003/UFRJ.
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eixo fundador da criação do projeto dos “Passos de Anchieta” no ES. Entrevista realizada nas
dependências de “iá! Comunicações” na data de 28 de março de 2008, em Vitória, ES.
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respondeu: o caminho de Anchieta. Depois desta conversa em estúdio, os dois
resolveram desenvolver a idéia de criar uma rota, a exemplo de Santiago de Compostela,
no Estado do Espírito Santo. As ações de implementação seguintes foram rápidas. Os
idealizadores procuraram interlocutores como o Movimento Vida Nova Vila Velha –
MOVIVE e as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. A primeira
reunião para tratamento de oficializar o projeto foi em 31/12/1997 no prédio da UVV –
Universidade de Vila Velha. Algumas reuniões se sucederam e a Associação Brasileira
dos Amigos dos Passos de Anchieta – ABAPA foi criada a 31 de março de 1988. A
associação tem como objetivo a implementação, manutenção e divulgação da rota de
aspectos histórico e cultural, turístico, ambiental e religioso, intitulada desde seu
lançamento como “Os Passos de Anchieta”.
Através da ABAPA, uma pesquisa minuciosa recompôs o trajeto histórico percorrido
pelo beato na tentativa de sua re-constituição o mais próximo possível da rota original
que Anchieta percorria entre Rerigtiba102 e Vitória103 até o Colégio de Santiago, hoje
Palácio Anchieta onde exercia função de superintendente. Esse trajeto era feito mais ou
menos a cada quinze dias no século XVI. Assim, foi instaurada a rota idealizada como
uma releitura atualizada da rota histórica e original.
A trilha criada perfaz 105 km aproximadamente e corta a cidade de Vitória, de Vila
Velha, Guarapari e Anchieta. Pode ser feito a pé (modalidade de maior adesão), de
bicicleta, a cavalo e atualmente tem a versão pelo mar, onde os participantes realizam a
travessia da Baía de Vitória para o lado vilavelhense e seguem de caiaques descendo o
litoral sul em direção a cidade de Anchieta. Por terra, os andarilhos passam pelo sítio
histórico104 de Vila Velha e já no município de Guarapari, atravessam localidades que ele
fundou, passando por edificações e Igrejas construídas por Anchieta. O restante do
trajeto até a cidade de Anchieta é um conjunto de paisagens litorâneas belíssimas, ainda
muitas delas preservadas e de cenários e localidades onde a história e as lendas ditam
milagres por ele protagonizados.
O lançamento do projeto aconteceu com apoio da Arquidiocese de Vitória, prefeituras
dos municípios envolvidos e com forte divulgação da mídia local. No ano de 1988, foi
inaugurada a rota eco-turístico-religiosa que se chamou em sua primeira edição como
“Passos de Anchieta: um caminho de fé” e participaram aproximadamente 400 pessoas.
Daí por diante, o evento tem sido um sucesso de público, pois, a cada edição, há um
aumento no número de participantes, de 400 pessoas em 1998, foram para 2 mil pessoas
em 2001, e a partir disso o evento mobilizou entre 2 mil a 3 mil pessoas a cada ano,
chegando a um público flutuante de 4 mil pessoas em suas últimas edições. A
peregrinação oficial no ano de seu lançamento foi de três dias consecutivos e em 2002 a
duração do evento foi alterada para quatro dias, permanecendo assim até hoje.
Estudiosos de fenômenos desta natureza, desiguinam um evento assim caracterizado
como um fenômeno de massa. O evento Passos de Anchieta foi o primeiro caminho
brasileiro criado dentro desta configuração.
Entretanto, a rota idealizada inicialmente por motivações e interesse no âmbito do
turismo cultural, ecológico, sucumbe, no entanto, a sua forte vocação religiosa ou
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Vitória, capital capixaba, possui285 mil habitantes e 81 km².
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Vila Velha foi o primeiro núcleo de colonização do Estado do Espírito Santo.
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espiritual, onde, os andarilhos, como são chamados os que fazem os “Passos de
Anchieta”, trocam simbolicamente seu cansaço físico e sacrifício, por uma sensação de
alívio e vitória que corresponde a uma experiência de superação de desafios e autoconhecimento. Esta experiência se apresenta com ênfase e interfaces de várias
dimensões como a espiritual, mística, ecológica, esportiva, histórica e turística,
configurando-se numa “aventura” que vem atraindo cada vez mais, uma multidão de
pessoas que chegam de vários estados brasileiros (sobretudo Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo e estados do sul), inclusive do exterior. Atrai também, autoridades
políticas105 e pessoas do cenário artístico nacional.
O “Passos de Anchieta” é hoje um dos principais roteiros de peregrinação que se destaca
no calendário de festas e eventos culturais do Espírito Santo. A caminhada oficial
acontece a partir do feriado de Corpus Christi e vem se consolidando a cada ano, como
uma rota perene, a ser conhecida e percorrida em qualquer época do ano. No ano de
2008106, promove-se a décima primeira edição do evento. A caminhada inicia-se no
centro antigo de Vitória, com missa de abertura na Catedral Metropolitana, seguindo
para o centro histórico da Prainha em Vila Velha. O restante do percurso passa pelos
municípios de Guarapari até Anchieta, onde termina a caminhada com missa celebrada
na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção de Anchieta. O percurso é realizado em
quatro dias divididos nos seguintes trechos:
Primeiro Dia
Entre Vitória e a Barra do Jucu/Vila Velha – 25 km
Na noite anterior do início da caminhada, é celebrada a Missa dos Andarilhos na
Catedral de Vitória, onde, na manhã seguinte, começa a caminhada. Depois de se
reunirem em frente à catedral, os andarilhos seguem rumo à Baía de Vitória, onde
passam pelos seguintes pontos: Palácio Domingos Martins; o Palácio Anchieta (antigo
colégio de Santiago), onde está um túmulo simbólico do missionário, hoje, sede do
governo do Estado; a escadaria Bárbara Lindemberg; a Curva do Saldanha e o Terminal
Dom Bosco, onde pegam um ônibus para a Prainha em Vila Velha, onde está o Sítio
Histórico que marca o início da colonização no Espírito Santo. Ao lado do sítio fica o
Convento da Penha, fundado em 1558, no alto de um morro; a gruta Frei Pedro Palácios,
a ladeira das Sete Voltas, a Matriz Nossa Senhora do Rosário, o Morro do Moreno; e
seguindo sempre pelo litoral, a rota continua pelas praias de Vila Velha: do Ribeira,
Costa, Itapoã, Itaparica, a ponte da Madalena e, finalmente, a Barra do Jucu, conhecida
por sua tradição de Bandas de Congo, onde os andarilhos pernoitam no primeiro dia.
Este percurso do caminho é caracterizado pelo aspecto predominantemente, urbano.
Segundo Dia
Entre a Barra do Jucu e Setiba, em Guarapari – 28 km
Neste trecho as praias são praticamente desertas, com predominância de aspectos nativos
e vegetação da Mata Atlântica. Saindo da Barra do Jucu, os andarilhos passam pela praia
de Ponta da Fruta; do Ulé; entram numa área de restinga, protegida pelo Parque Estadual
“Paulo César Vinha”, conhecido como reserva ecológica; praia de Setiba Pina e
finalmente, Setiba, já no município de Guarapari. Esta parte do caminho é de uma
densidade de significado muito grande para os andarilhos. A beleza paisagística do local
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proporciona momentos de reflexão e muitas vezes de comoção dos participantes, em
contato com a natureza. É um trecho dos mais bonitos e de difícil aceso, devido o
percurso ser feito totalmente sobre a areia da praia. Os andarilhos pernoitam em Setiba,
balneário de águas claras e calmas. Local de movimento noturno conhecido como reduto
de surfistas, devido à praia de Setibão ser adequada a esse tipo de esporte.
Terceiro Dia
Entre Setiba e Meaípe, em Guarapari - 24 km
De Setiba segue-se para Guarapari, cidade conhecida por sua beleza litorânea e ambiente
familiar, e ainda, por praias de areias monazíticas (com propriedades terapêuticas).
Percorrem-se a região conhecida por Aldeia, as Três Praias; Morro do Atalaia; Poço dos
Jesuítas; Morro da Igreja, Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, praia das
Virtudes, Castanheiras, das Areias Pretas, Guaibura, Enseada Azul e finalmente, Meaípe.
Onde os andarilhos fazem o terceiro pernoite em pousadas da orla. Meaípe já foi
classificada e considerada pela mídia especializada em turismo (Guia 4 Rodas), como
uma das praias mais bonitas do país.
Quarto Dia
Segue de Meaípe até Anchieta – 23 km
O último trecho percorrido pelos andarilhos é um resumo de todos os aspectos
anteriores, isto é, caminham-se por praias urbanas, praias nativas, rodovia e estrada de
chão. Passam pela praia de Maembá; balneário de Ubú; Poço Milagroso de Parati; praias
de Parati, Castelhanos, da Baleia e Porto Velho. No centro, chega-se ao portal de entrada
do Santuário Nacional de Anchieta, na Praça da Igreja Matriz “Nossa Senhora da
Assunção de Anchieta”, perfazendo um trecho de 23 km e completando o trajeto que
possui 105 km. Ao fim da caminhada, a visão da escadaria que dá acesso à Praça da
Matriz de Nossa Senhora da Assunção, é um grande prêmio, que culmina com uma
Missa de Acolhida aos andarilhos que finalizam seu caminho.
A caminhada oficial é realizada pela manhã, por ser o percurso principalmente pelas
praias, tornando difícil e cansativa sua realização. A cada local de parada, os
participantes contam com a saudação e o oferecimento de água, frutas tropicais e lanches
gratuitos, por parte das comunidades por onde passa o caminho. Durante os quatro dias
de caminhadas, acontece o intervalo de três noites onde os andarilhos de localidades
mais distantes buscam acolhida e hospedagens em pousadas locais e lugares fornecidos a
preços acessíveis pela comunidade local. A infra-estrutura hoteleira e gastronômica
existente no percurso por onde passa o caminho é boa, entretanto, não se dispõem de
albergues da juventude ou de outro tipo para a acomodação dos andarilhos. O folclore e
a culinária capixaba podem ser apreciados pelos visitantes, andarilhos e turistas, pois,
são bem apresentados no percurso do caminho por Bandas de Congo e Rock local e por
restaurantes que oferecem as famosas “muqueca” e “torta capixaba” a preços bem
acessíveis. Ao fim da jornada de cada dia, os andarilhos são recebidos por uma comissão
de recepção organizada pela equipe da ABAPA e pela comunidade local, onde a cada
edição do caminho são programadas atividades celebrativas e de saudação diferenciadas.
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A pesquisa de campo foi realizada no período que compreende as quatro últimas edições
do caminho, isto é, de 2005 a 2008, em momentos durante as caminhadas oficiais e em
outros momentos fora dela. Utilizou-se instrumentos básicos de coleta de dados, tais
como pesquisa participante, entrevista semi-estruturada (com promotores e apoiadores
do evento), duas sessões de grupos focais107 (com andarilhos) e um questionário aplicado
a um quantitativo de 498 participantes na décima primeira edição do caminho, em junho
de 2008.
No âmbito das entrevistas e nos relatos das sessões de grupos focais, recolhemos alguns
exemplos de falas de agentes e participantes do caminho, que expressam para nós,
alguns sentidos significativos da experiência de ser andarilho nos “Passos de Anchieta”.
Sentidos estes, que, dentro de uma (re) leitura de versão de sentido (VS) 108, emergiram
segundo nosso olhar-sentido, as impressões, sentimentos e percepções-sentidas dos
atores e agentes sociais do caminho que eu quis ver.
Sentido/1 – Dimensão Psico-Pedagógica do Caminho:
(...) o caminho é a escola do andarilho.
(...) o caminho só existe quando você passa.
(...) durante os momentos que estou acompanhado, aprendo muito com meus amigos e
melhoro os meus relacionamentos interpessoais. Adoro o contato com esses meus
amigos, pois, temos muita coisa em comum. Aprendemos juntos o que não
aprenderíamos sozinhos, nos livros ou mesmo, na escola formal.

Para os andarilhos veteranos, é importante dar algumas dicas para os andarilhos
principiantes, como expressão de amor e solidariedade, cumplicidade com o outro, no
momento em que partilham a caminhada com aquele que até então, lhe era
desconhecido. Os peregrinos experimentados se sentem na obrigação de (re) velar,
estando lado a lado, aos andarilhos de primeira viagem, como se faz e como se vive e se
tira o melhor proveito do caminho. O “sair junto” e o “chegar junto” nos trechos de
percurso e de parada, dão-nos a entender o processo de aprendizagem de educadores e
alunos num processo social que está para além de um ambiente de educação formal.
(...) sim, favorece em muito o desenvolvimento pessoal e coletivo. Há muita
integração e colaboração entre os participantes da caminhada. Cria-se uma
atmosfera de paz, alegria e confraternização entre os caminhantes.

Através da participação da caminhada se dão o aprendizado de costumes e a atualização
do vínculo social, bem como, a construção de identidade pessoal e coletiva do grupo de
caminhantes ou andarilhos, como mais comumente são chamados. O estado de
liminaridade estabelecido no processo de communitas possibilita a transmissão e
assimilação de significados e valores a gerações mais jovens, e ao mesmo tempo, no
próprio dinamismo do caminho, a perpetuação desses mesmos valores, para gerações
mais velhas.
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Também conhecido como grupo de discussão, entrevista em profundidade ou ainda, entrevista de
grupo. É uma técnica qualitativa, não diretiva, cujo resultado visa à discussão de um grupo de pessoas com
o objetivo de coleta de dados através da interação grupal. Constitui-se num instrumento que privilegia e
considera a visão dos participantes em relação a uma experiência ou a um evento.
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Versão de Sentido é um tipo de relato. Um relato livre, que não tem a pretensão de ser um registro
objetivo do que aconteceu; mas sim, ser uma reação viva a isso, escrito ou falado imediatamente após
ocorrido. Consiste numa fala expressiva da experiência imediata de seu autor, face a um encontro recémterminado. (AMATTUZI, 2001. p. 74).
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Sentido/2 – O Caminho: Dimensão de Espacialidade Mística e Religiosa:
(...) ao fazer o caminho, eu redimensionei toda a minha vida.
(...) o papel que atribuo ao caminho é o de crescimento pessoal e espiritual. Além
do mais, as pessoas sentem-se bem emocionalmente devido à caminhada.

Uma primeira constatação é fundamental: no caminho, se (re) a prende a viver. A
espacialidade aqui é considerada o espaço “vivido”, subjetivo, em oposição ao espaço
que posso medir objetivamente. É importante vivermos nossa espacialidade. Todos nós,
em certos momentos, sentimos a necessidade de re-arrumar nosso espaço vivido, dar
personalidade a um espaço “anônimo”: como nosso quarto, por exemplo, ou nosso lugar
de estudo, nosso escritório. Sabemos também que uma boa forma de conhecer alguém é
entrar em sua casa e observar o seu espaço vivido. Viver é mais que arrumar um quarto,
um escritório, ou um lugar de estudos. Precisamos dar sentido àquilo que queremos ser e
fazer. Dar sentido a sua própria espacialidade numa experiência pessoal de comunhão de
(re) valorização de o seu próprio ser enquanto espaço interior.
(...) durante os momentos que estou caminhando, só procuro sentir bastante
o momento presente, o contato com a natureza. Penso sobre meus
problemas, sobre minhas dificuldades... a fim de compreendê-los,
superar meus complexos e resistência em algum ponto ou área da vida.

Sentido/3 – Dimensão Psico-Espiritual - Auto-afirmação do “Eu”:
Através dos depoimentos podemos perceber que os indivíduos alimentam um forte
apego ao caminho como rota mística e sagrada. Esse valor afetivo expresso na fala das
pessoas entrevistadas é efetivamente atualizado na fé no Santo de sua devoção, na renovação na fé em si mesmo. Na medida em que fazem o caminho, na superação de seus
próprios limites, fazendo contato com o mais íntimo de seu ser, estando frente a frente
consigo mesmo, experimentam uma sensação de força, de harmonia e bem estar que
imprime nas pessoas um sentimento tal, que promove e fomenta um sentido de
realização, de contemplação, de êxtase, de plenitude que unifica, como um sentido
religioso a identidade pessoal e coletiva do grupo de andarilhos. Após a realização do
caminho, a sensação de revigoramento físico e espiritual, é de tal forma terapêutica, que
é até perceptível por pessoas do trato e convivência pessoal dos andarilhos, para além
das experiências relatadas por eles próprios.
Notamos que, diversos fatores motivam a atitude e sensação de bem-estar dos
andarilhos, ao fazerem o caminho, é significativamente marcante o destaque dado à
noção de liberdade, de prazer, de contato com a natureza, e até mesmo de lazer e
turismo, como se o tempo e o espaço quase que de forma milagrosa, pudesse suplantar o
paradoxo da vida cotidiana, numa sociedade constituída por impasses, problemas e
acessos desiguais. O caminho torna-se uma alternativa à vida contemporânea, sobretudo
nos grandes centros urbanos, trata-se de um processo de busca e de re-atualização do
sagrado, uma experiência religiosa desenvolvida especificamente ali, no caminho.
Aonde esta, vem proporcionar e dinamizar o sentido de identidade e auto-afirmação,
bem como, o sentido de pertença a um grupo de referência do qual se sente parte. É
exercida uma relação de apego, de identificação que dá sentido a experiência de
caminhar, de ser caminhante, andarilho.
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(...) gostei muito das paisagens que conheci, da caminhada e das muitas amizades que
consegui. (...) gosto também do apoio da população e do “clima” estabelecido pelo
grande número de pessoas que caminham com o mesmo objetivo.

S/4 – Dimensão Turística e Histórico-Cultural
Cenários grandiosos da natureza, verdadeiros santuários ecológicos, bem como, ruínas e
patrimônios históricos, tornam o caminho de Anchieta, uma das rotas de peregrinação
das mais famosas do Brasil e, peculiar em sua dimensão turística. O que motiva e impele
o andarilho, turista em potencial, a conhecer as terras do Espírito Santo.
(...) sim, a rota poderia ser relacionada ao turismo eco-religioso. (...) aprende-se também
sobre a história de nosso estado e, particularmente, sobre o beato José de Anchieta, e ainda,
tem-se o conhecimento do folclore e histórias dos locais por onde passamos. (...)
lamentavelmente, há muita exploração comercial.

As categorias mais significativas encontradas nos relatos dos participantes foram que
identificamos como potenciadoras e motivadoras para a prática do caminho pelos
andarilhos, elas se traduzem numa compreensão que tanto promotores, como
participantes comungam em alguns aspectos e divergem em outros. Isto é, os sentidos
são recorrentes, entretanto, muitas vezes, concorrentes.
Resumindo, são eles:
 O caminho como espacialidade místico-religiosa.
 Dimensão psico-espiritual – Auto- afirmação do Eu.
 Rompimento com a lógica individualista. O fazer do caminho, é uma experiência
compartilhada, coletiva e comunitária – Abrir fronteiras. Abrir-se ao outro.
 Dimensão individual do caminho – O caminho também é vivido como uma jornada
interior. Uma espacialidade vivida em foro íntimo. Tomada de consciência de si e do
outro. Conhecimento interior e exterior (entorno).
 Atingir seu objetivo – A chegada – Realização pessoal e coletiva.
Alguns Resultados Quantitativos
No âmbito do estudo estatístico, entre outros aspectos, destacamos a origem dos
participantes, a adesão religiosa, a compreensão do evento, o gênero e idade
predominante do público e por último, o valor e significado mais forte atribuído à
experiência de fazer o caminho. Assim, foi verificado que 63% destes andarilhos são de
origem do estado do Espírito Santo, 10% do Rio de Janeiro, 11,8% de Minas Gerais, 5,2
de São Paulo e 6% de diversos outros estados. Verificou-se também que o quantitativo
de homens e mulheres na participação da peregrinação capixaba é quase equiparado, no
entanto, há um maior percentual de participantes do sexo masculino 51,4% comparado a
47,4% do sexo feminino.
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Um fato interessante é que apenas 2% deles se hospedam em pousadas e hotéis da
cidade. O perfil religioso encontrado se expressa de maneira onde a diversidade religiosa
se encontra no âmbito cristão. Destes, 75,3% dos andarilhos são católicos, 20% são
protestantes e evangélicos e apenas 4% se declararam sem religião, o restante de 1% se
declarou como espiritualistas. Outro indicativo das motivações dos andarilhos é sua
forma de compreender a peregrinação dos “Passos de Anchieta” que de acordo com a
questão formulada distingue o evento em uma tipologia que situa as interfaces do evento
no âmbito social, a saber: 45% dos entrevistados compreendem o “Passos de Anchieta”
como uma peregrinação histórico-cultural, 43% compreendem o evento como uma
peregrinação turístico-religiosa e, já os outros 12% restantes, vêem o “Passos de
Anchieta” como um caminho místico-esotérico.
REFLEXÕES CONCLUSIVAS
O caminho percorrido pelo Padre Anchieta no século XVI, em suas caminhadas
deslocando-se de Rerigtiba à vila de Nossa Senhora da Vitória, é hoje, uma das rotas de
peregrinação mais famosa no Espírito Santo. Esse evento pode ser compreendido como
um fenômeno religioso por um lado, ao considerar uma rota histórica como uma via
sagrada cuja origem, remete-nos ao vulto de Anchieta, padre jesuíta no período do
Brasil colonial, reconhecido e beatificado posteriormente, pela Igreja Católica como
digno de devoção e louvor. Neste sentido, entendemos que a dimensão religiosa está
ligada ao catolicismo tradicional popular, e é fruto deste universo religioso. À medida
que, Anchieta foi e é considerado um homem santo e que realizou grande obra religiosa
e muitos milagres, o povo aclamou-o como santo e a igreja, retificou a devoção. O
trajeto percorrido por ele nos últimos anos de sua vida em terras do Espírito Santo é
considerado um caminho sagrado por ter sido cenário de muitos de seus milagres.
Entretanto, diferentemente de outras peregrinações que têm a tradição e o rito de seguir
um caminho em direção a um lugar sagrado (santuário), o evento “Passos de Anchieta”,
constitui-se, em si mesmo, numa renovação, não excludente deste modelo de
peregrinação. A nosso ver, é uma atitude moderna baseada num costume tradicional. Em
outras palavras, o caminho, na atualidade, torna-se uma motivação distinta (da
tradicional), que resulta numa finalização de sentidos outros (não àqueles), que
distinguem o fenômeno da peregrinação numa sociedade moderna, permitindo-nos
perceber sentidos e estruturas que conformam a vida social em contraposição não
excludente, a uma sociedade tradicional. Neste caso, não há um lugar sagrado, ou um
santuário a que se buscar, ou um Santo a que se reverenciar; o que há de sagrado é o
próprio caminho, o percurso a ser palmilhado por cada andarilho ou peregrino, em sua
experiência pessoal e no coletivo; bem como a relação com o sagrado, mediada pelo
próprio caminhar. Neste sentido, Brandão observa que, o modelo tradicional do
fenômeno da peregrinação pode ser compreendido através do tipo de relação que o fiel
mantêm com o sagrado; isto é, para esse autor, a peregrinação é um mover-se ao
sagrado, a romaria e a procissão é uma peregrinação invertida, isto é, há um deslocar do
sagrado, a missa ou o culto é um estar com o sagrado. Assim, por analogia, no modelo
moderno de peregrinação, onde se insere a nosso ver o evento “Passos de Anchieta”, a
relação com o sagrado consistiria na sacralização do caminho, ou seja, o caminho passa
a ser o sagrado. Nessa relação, eu re-significo o valor e o lugar da minha experiência
com o sagrado – o importante é fazer o caminho. Em outro sentido, entendemos que,
todo o percurso do caminho é marcado fortemente por aspectos ecológicos, históricos,
religiosos e culturais muito apreciados por andarilhos e turistas. Com certeza, esse
conjunto de coisas faz do evento Os passos de Anchieta, uma rota mítico-religiosa que
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se caracteriza na atualidade como um espaço-tempo-sagrado que agregam em si, valores
tradicionais e modernos, religiosos e turísticos. Características estas, próprias de um
movimento cultural contemporâneo mais identificado com uma postura de
espiritualidade contemporânea, mais difusa (isto é, uma dispersão da experiência
religiosa), menos institucionalizada, uma espécie de espiritualidade sem religião; o que é
conhecido no meio acadêmico, pelo Movimento New Age. Basicamente, as marcas
principais desse perfil de espiritualidade são: adesão a uma contínua busca espiritual,
expressa num estilo de vida onde se tem uma cosmovisão holística, ética, estética e
mística da realidade – em fim, totalizante – de vida (D’Andrea. 2000 p. 11). Neste
processo de busca, há o desejo de se ter uma nova consciência religiosa, uma vontade de
se desenvolver a espiritualidade de forma livre e criativa, como espaço sagrado interno,
onde se evidencia o cultivo da subjetividade e um ideal de um self perfeito (eu perfeito).
A peregrinação neste sentido fomenta e potencializa uma experiência religiosa
individual, isto é, do próprio sujeito, sem a mediação institucional.
Diferentemente dos tradicionais, os peregrinos modernos, independente de estarem
ligados a um credo e um único padrão de religiosidade, fazem a sua caminhada
reconhecendo em vários lugares do percurso, verdadeiros santuários, um santuário de
fluxo, onde o “caminho” veicula e media o contato com algo externo, sobrenatural ou
além do seu cotidiano.
(...) Os Passos de Anchieta pode ser entendido como um ritual que compreende a visita a
uma via sagrada num determinado tempo sagrado, um santuário de fluxo e não uma rota
de peregrinação em busca de um templo ou local sagrado (Gazoni, 2003, p. 112).

Os andarilhos, como são conhecidos, devido sua grande motivação ser a própria
caminhada, diferentemente de outros peregrinos, mais vinculados a peregrinações de
motivação devocional específica a um Santo, ou a chegada a um lugar sagrado, estes, os
andarilhos, por mais que queiram fazer este ou outros caminhos, não se sentem de
nenhuma forma na obrigação formal de fazê-lo. Tal realização é mais assumida como
um desafio e compromisso pessoal refletido, um exercício espiritual sobre si mesmo, que
só é feito, à medida que há uma necessidade de um revigoramento de sentidos últimos,
que o sujeito busca reorganizar a partir e, para além de suas experiências, buscando o
novo, quando se lança rumo a novo horizonte e um novo caminho.
Ao comparar o evento “Passos de Anchieta” com outras peregrinações, é importante
compreender que, este caminho não era reconhecido como um caminho sagrado até
pouco tempo atrás. O caminho foi desenvolvido dentro de uma lógica de turismo
religioso, onde a apropriação de elementos da religião, como recursos motivacionais
para o desenvolvimento da atividade turística e mercadológica, marcam uma das
expressões do estilo de vida nas sociedades modernas ou pós-industriais. O processo de
divisão do trabalho, bem como, a estrutura social enquanto processo civilizador a que o
homem moderno está inserido, marca a falta de tempo para as atividades de
entretenimento, lazer e turismo. Dessa forma, o turismo religioso, ou turismo de massa,
pode ser entendido segundo Abumanssur, como um fenômeno típico do século XX, visto
que, as viagens e os deslocamentos até o século XIX, eram de acesso a uma minoria
privilegiada.
De forma atual, a peregrinação do caminho de Anchieta, oferece a possibilidade a seus
participantes de experimentarem um estilo de vida diferenciado e de estabelecerem
relações que intensificam, repensam, qualificam e (re) significam as relações de
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intimidade, identidade e de alteridade (consigo mesmo, com o outro e com um Outro –
Transcendente). Na verdade, há uma nova organização das redes de sociabilidade e uma
maior elasticidade do canal de comunicação entre agentes e atores do caminho. De um
lado, há a preservação do espaço privado da experiência individual, que se diferencia de
redes de convívio do cotidiano. De outro lado, e ao mesmo tempo, há uma ampliação de
entendimento e percepção por parte dos andarilhos, de um sentido, uma espécie de
sentimento de pertença a um grupo (de dimensões móveis), que se estabelece durante a
experiência coletiva de se fazer o caminho. O que eu chamo de identidade social do
grupo de andarilhos.
Dessa maneira, a peregrinação moderna mostra-se como espaço privilegiado para a
compreensão do universo religioso brasileiro (em vários aspectos de sua diversidade) de
um lado, para sua atualização, e, de outro, para o estabelecimento de trocas entre valores
e práticas distintos (como por exemplo: a prática religiosa e laica; mística e esotérica;
posturas espiritualistas e ambientalistas) de uma sociedade com traços tradicionais e
contemporâneos. Portanto, a etnografia do caminho Os Passos de Anchieta, abarcando o
processo na sua totalidade, revela que certas tradições e elementos do catolicismo
popular manifestam-se e não estão desaparecendo ou perdendo seus traços
característicos, dentro de um contexto mais amplo de expressão de religiosidade e
manifestação cultural.
Hoje, vê-se um aumento da participação de devotos católicos, de pessoas assumidamente
não religiosas, e de pessoas que professam as mais variadas religiosidades (inclusive
com múltiplas pertenças), em peregrinações e caminhos sagrados, numa demonstração
de que por meio desse modelo de peregrinação moderna, há um estabelecimento
importante de vínculo e sentido religioso com a tradição e as novas formas de crer na
contemporaneidade; renovando assim, os modos de vida do homem moderno. É um
modo peculiar de ser e tornar-se pessoa em tempos atuais.
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ARTIGO CIENTÍFICO 16:
NÃO HÁ SEGREDO EM BROKEBACK MOUNTAIN: A ORDEM DO
DISCURSO E A LINGUAGEM AUDIOVISUAL DO CINEMA
João Porto109
Dedico esse artigo, advindo de uma pesquisa, ao
meu amigo (e professor) Hiran Pinel, fã desse
filme de Ang Lee. Ele escreveu um livro
experimental, com mais de 250 páginas,
integralmente dedicado a “Brokeback Mountain”.
Resumo: Faz uma análise do discurso e da linguagem audiovisual do cinema estounidense presente na
película “Brokeback Mountain” (2005; de Ang Lee), focando o título brasileiro: Não há segredo nessa
montanha, diz o autor. Para isso recorre a uma análise imagética se fundamenrando em Foucault dentre
outros.
Unitermos: Cinema: Educação: Pedagogia Social. Discurso: Foucault. Brokeback Mountain: Ang Lee

NOTA IMPORTANTE:
Esse artigo, devido a complicações técnicas do translado para PDF, está publicado e
disponível ao leitor apenas no formato WORD. Para isso ele deverá sair do PDF e ir ao
artigo disponível nesse mesmo CD, e então: clicar, abrir e ler.
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ARTIGO CIENTÍFICO 17:
PALITOS DE DENTE, ENSINO, APRENDIZAGEM E EXISTENCIALISMO.
João Porto 110
Resumo: No meu último período do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do
Espírito Santo (2004), cursamos a disciplina de Prática do Ensino da Arte no Ensino Médio, sob a
orientação da Profa.Dra. Gerda Foerste. Nela apresentamos seminários sobre as experiências do ensino da
arte ocorridas numa indústria e relatadas no livro “Universos da Arte” de Fayga Ostrower (1983). Paralelo
a esses seminários e discussões, participei, coincidentemente de um projeto educativo-artístico dentro de
uma indústria na cidade da Serra, Espírito Santo e a partir disso descrevo algumas observações sobre o
ensino e aprendizagem da arte “fora do ambiente escolar formal”, margeando princípios fenomenológicos
e existencialistas segundo Pinel (2005) e Forghieri (2001).
Unitermos: Arte: Educação. Pedagogia Social: Educação Não-Formal. Prática do Ensino da Arte: Ensino
Médio.

INTRODUÇÃO & METODOLOGIA
Como método ocorrerá a descrição de duas experiências que passam pela memória do
vivido subjetivamente111, que se referenciarão nos parâmetros existenciais em seu
sentido de ocorrência fenomenológica (FORGHIERI, 2001).
Dessas experiências, nas quais me envolvi existencialmente com o fenômeno, embora
tenha me distanciado reflexivamente para análise, apresento um texto narrativo, com
bases na ciência da educação existencial, que aponta sentidos da vivência e aprendizado
de educandos fora da formalidade escolar, onde, eles próprios, determinam um “(...)
norte/ rumo/ direção que os toma seres tocados sensivelmente por uma experiência que
se mostra numa ‘aprendizagem significativa’” (PINEL, 2005; p. 147), que para Rogers
(2001):
Por aprendizagem significativa entendo uma aprendizagem que é mais do que
uma acumulação de fatos. É uma aprendizagem que provoca uma
modificação, quer seja no comportamento do indivíduo, na orientação futura
que escolhe ou nas suas atitudes e personalidade. É uma aprendizagem
penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que
penetra profundamente todas as parcelas da sua existência. (p. 38)

O ACONTECIMENTO DE SENTIDO
Fui convidado para participar num projeto da Companhia Siderúrgica de Tubarão
(C.S.T.), no município Serra, Espírito Santo, que abordava a produção artística de seus
funcionários. O projeto, denominado Talentos da Companhia, foi elaborado pela equipe
de comunicação da empresa. Um ônibus comum de transporte coletivo urbano foi
restaurado e o seu interior totalmente modificado de modo a acomodar os trabalhos
artísticos de seus funcionários. Foram instalados aparelhos condicionadores de ar, todas
as janelas foram revestidas por dentro de modo que o interior do ônibus tivesse paredes
lisas onde poderiam ser expostos trabalhos de pintura, gravura, fotografia e nichos onde
se acomodariam objetos e esculturas. Todo o ônibus era revestido interna e externamente
110
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com plotters sendo o seu exterior mesclado de cores quentes que iam do laranja ao
vermelho com desenhos, em sombra chapada branca, de pessoas e balões de texto nos
quais haviam escritos do tipo “pai, esse fui eu que fiz” “nossa que legal!” e outros do
gênero. Esse ônibus, com as produções dos funcionários e de alguns dos seus
dependentes, ficou aberto à visitação em frente aos principais restaurantes da
companhia, uma semana em cada um deles.
Ao todo eram dez restaurantes. Em média, cada um desses restaurantes recebeu entre os
horários de 10:30h às 14:00h, setecentos e cinqüenta funcionários para almoço por dia,
sendo o ônibus visitado em média por cento e cinqüenta pessoas por dia. Dos quase oito
mil funcionários, os interessados em participar inscreviam até três obras através de
fotografia e eram selecionadas pelo setor de comunicação da empresa. O descuido na
utilização do dinheiro sem um projeto consistente voltado para educação não trouxe
“desmérito” à iniciativa. Estava sendo aberta ali uma porta para se discutir a arte e esse
fator já se tornava importante para o ensino e aprendizagem.
Os percursos do ensino da arte podem ser observados com essa experiência que
exemplifica uma maneira de romper os muros das escolas e traz à tona a discussão sobre
os novos lugares da educação e a apreensão do conhecimento nos conceitos do
existencialismo e talvez da fenomenologia. Enfim, eu me formava um educador da arte e
via ali uma fonte de ensino e aprendizagem desse conhecimento.
Trabalhando nesse projeto como “monitor” – como resolveram estampar numa camisa –
eu tive a oportunidade de conversar sobre a arte com as pessoas que visitavam a
exposição e observar o que daquela exposição aprendiam, ensinavam, sentiam,
aceitavam e internalizavam.
Quanto mais adentrava a gigantesca empresa, em seus setenta quilômetros de estradas
asfaltadas, entendia uma divisão no que consiste a escolaridade e não escolaridade de
seus funcionários.
Pelo linguajar e uniformes que deixavam bem clara essa divisão, percebi que grande
parte dos admiradores das obras no ônibus-galeria tinha pouca ou nenhuma formação
escolar e que eram os que definitivamente mantinham a empresa em funcionamento.
Ao procurar um ponto comum entre os “formados” e “não-formados” que visitavam a
exposição consegui apenas perceber que todos entravam para visitar a exposição, depois
de terminar seu almoço, palitando os dentes.
Comecei ali a entender os lugares da educação e como ela se dá de forma encantadora e
em qualquer lugar que seja. Dos inúmeros registros a lápis no pequeno banco num canto
da galeria, dois relatos aqui procedem à maneira de um aprendizado com bases
existencialistas:
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RONALDO OU ALGO ASSIM
Durante a primeira semana de exposição, que fora realizada no restaurante central onde
almoçava a cúpula da empresa, um rapaz franzino de uns dezesseis anos de idade, tendo
no crachá seu nome sob o título “estagiário” entrou no ônibus e numa olhada rápida
aproximou-se de uma pintura que a meu ver tinha problemas com perspectiva e outros
problemas técnicos – soberba de recém-formados. Durante quatro dias, Ronaldo ou algo
assim, parava diante daquela pintura e por muitos minutos se detinha ao observá-la.
Assinava seu nome na lista de visitantes, saía. No quinto dia, ainda diante da obra,
olhou-me e disse: “eu sabia que
conhecia esse lugar, mas ainda
não conseguia identificar de que
ângulo o cara pintou”. Assusteime ao ouvir sua voz pela primeira
vez. Pus-me diante do quadro ao
seu lado e ouvi a defesa de sua
pesquisa. Todos os dias ele
passava pela paisagem que agora
via na pintura. Trouxe consigo um
recorte de jornal com a foto do
local. Disse-me que estava na
oitava série e que desde que
entrara ali se empenhara numa
busca para descobrir o local.
Diante da obra me explicou: “essa
é a montanha Mestre Álvaro, mas
prá ser vista desse ângulo com a curva dessa estrada e com a água diante dela, nunca
poderia ter sido pintada daqui do município da Serra...”, prosseguiu numa leitura
semiótica quase greimasiana, desbastando a obra até que eu mesmo pudesse apreender
dela conceitos que já ouvira na universidade. “Fui até o local” – prosseguiu – “desse
ângulo, o poste ta maior do que deveria e esse muro é do Sambódromo, portanto a foto
de onde o cara pintou deve ter sido tirada da sacada de uma janela de frente. Acho que
foi de uma casa azulzinha. Será que ele pintou olhando de lá?”. Ajudei-lhe a reorganizar
os conceitos de proporcionalidade e perspectiva que ele havia deduzido e descoberto por
si mesmo, concordei com suas leituras, o que lhe deixou empolgado para conhecer todas
as outras obras da exposição.
Passamos meia hora diante daquela pintura. Sozinho veio a ser conhecedor/provocador
do ensino da arte e num esforço pessoal, a partir de seus conceitos e observações,
conheceu mais sobre a arte, mesmo amparado, posteriormente à sua busca, por um
orientador(?) ou, nesse caso, amparando o pretenso orientador.
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O ATAQUE DA ÁGUIA
“Estava de mudança duma cidade do interior de Minas e vim
morar na Serra”. Assim iniciou-se a saga de Seu Auxílio.
“Tinha lá uma árvore no quintal, que foi derrubada numa
chuva. Cortei o tronco em quatro partes e trouxe comigo para
Serra”. Parados diante duma das esculturas mais emotivas
que já vira na vida, estávamos eu e o senhor de pouco mais de
sessenta anos, mecânico aposentado do setor de laminação.
Ele produzira a obra, que agora estava num nicho exposta
diante de nós
Pela primeira vez um trabalho seu era exposto. “Já olhei pro
pedaço do tronco e imaginei a cena. Trabalhei muito e não
sossegava até encontrá ‘ela’ ali dentro. Assim eu fiz esse
trabalho”. Ao observar atentamente a obra percebíamos um
entalhe com técnicas perfeitas e com um tema emocionante.
“Eu faço na madeira aquilo que eu sei.” Fazer da madeira
aquilo que e ele sabia, significava aplicar técnicas acadêmicas
na produção de escultura, que ele intuitivamente construíra ao
longo dos anos na lida da roça e da fazenda. Encontrar a
apresentação do real do interior da madeira nada
diferenciava-se do arrancar do mármore um Davi, ou um
Moisés que segundo Michelangelo poderia falar.
Alguns dias depois da auto-analise existencial de seu Auxílio,
dois senhores de meia idade, garis na empresa, Sr. Júlio e
“Ligeirinho Papa-léguas”, diante da mesma obra, me
provocaram a registrar (no gravador do celular, de forma
oculta) detalhes do seguinte diálogo:
Júlio: “Essa obra foi a primeira, mas depois dela vão começar
a copiar, ainda bem que ele fez primeiro.”
L.P.: “Nada, isso é obra-prima, ninguém pode fazer exato
como é! Se alguém copiar, nunca vai ser a mesma coisa, pode
fazer dez cópia. As talhadas nunca vão ser igual. A começar,
cumpadre, pela árvore e pelo tronco que nunca serão os
mesmo. Pode fazer mil, mas nunca vai ser igual”.
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Da fala sobre a árvore e tronco – que nunca
serão os mesmos – visualizamos, no campo
fenomenológico, que para melhor entender
o mundo das aparências e objetos, busca-se
identificar os aspectos da percepção sobre
os mesmos, conferindo-lhes atributos da
realidade. A individualidade, própria da
humanização, dada a árvore pelos dois
observadores.
Júlio
e
Ligeirinho
trocavam
ali,
ensinamentos e provocações sobre as
teorias da reprodutibilidade as quais,
provavelmente, Benjamim se encantaria ao ouvir. Suas meras e simples vivências lhes
propiciavam diante daquela obra uma profusão de conhecimento, não científico – ou
talvez sim –, impregnado de falas do senso comum, que agora registradas pouco se
diferenciariam das teorias.
PENSAMENTOS INCONCLUSIVOS
Dos registros abordados aqui com simplicidade, invocaríamos razões ou justificativas
para que esses relatos se tornassem um artigo científico. Talvez até inconclusivamente
encontremos tais razões, mas as que, nesse caso, principalmente, surgem dessas
experiências, talvez sejam as da riqueza na constituição e aprendizado desses
personagens e as da prova de que a intuição e o senso comum sobrevivem numa
fronteira tênue com a ciência, mostrando-nos a possibilidades do ensino e da
aprendizagem, em seus princípios pedagógicos, dentro de conceitos existenciaisfenomenológicos, fora do ambiente escolar, onde o ser também aprende a ser, sendo, a
observar, observando, a produzir arte produzindo-a, a criticar, criticando, estabelecendo
assim uma corrente, ou quem sabe rede, de saberes que os constitui.
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ARTIGO CIENTÍFICO 18:
“DIAGNÓSTICO
DE
UMA
COMUNIDADE”:
SUBSÍDIOS
PARA
INTERVENÇÃO JUNTO A UMA MENINA [OBJETO DE VIOLÊNCIA
FAMILIAR] ATRAVÉS DA PEDAGOGIA SOCIAL EM UM “PROGRAMA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA” (PSF) 112.
Paulo Roque Colodete113
INTRODUÇÃO
O PSF ou Programa Saúde da Família pode ser entendido como uma estratégia de outra
e diferenciada orientação do modelo assistencial clássico.
Ele geralmente é operacionalizado mediante a implantação de equipes multiprofissionais
em unidades básicas de saúde – sem a exigência de um pedagogo com habilitação em
Pedagogia Social e nem educador social.
Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de
famílias, pois a sua atuação é in loco na comunidade. Não mais atual em centros de
saúde, hospitais, clínicas.
Essas equipes do PSF estão localizadas em uma área geográfica delimitada e de carência
desses apoios. O vital no clima filosófico e atitudinal do PSF é que são os profissionais
que vão às famílias e não ao contrário – havendo uma mudança radical muito ligado ao
conceito “popular de profissional de saúde da família”.
As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação,
reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta
comunidade. Conheça mais sobre as estratégias de atenção básica à saúde.
OBJETIVO
O objetivo desse artigo é o de descrever e narrar um diagnóstico de uma comunidade, de
dimensão pedagógica social e psicopedagógica, que sirva para subsidiar profissionais de
saúde atuar nesse PSF; numa atuação através da Pedagogia Social [bem como da
Psicopedagogia] focando para isso a vitalidade do diálogo, das comunicações “nãoautoritárias”, saindo de uma postura clínica clássica [de foco na doença orgânica] para
uma que reconheça com força as relações vinculares como produtoras das doenças e da
saúde.
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Hiran Pinel.
113
Bacharel em Enfermagem. Psicólogo. Licenciado em Psicologia. Bacharel em Psicologia. Mestre em
Educação. Doutorado em Educação.

262
MARCO TEÓRICO
Parafraseando Clifford (1998) que nos pontua que “o pesquisador começa como um
relacionamento de uma criança com uma cultura adulta, e termina falando com a
sabedoria da experiência” (p. 97), é que norteou nosso diagnóstico da comunidade.
Dia Larrosa Bondía (2002) podemos dizer que concordamos que a palavra experiência
apresenta sentidos vitais para a pesquisa diagnóstica. O termo experiência é, em
espanhol, “o que nos passa”. Em português: é “o que nos acontece”; em francês é “ce
que nous arrive”; em italiano, “quello che nos succede” ou “quello che nos accade”; em
inglês, “that what is happening to us”; em alemão, “was mir passiert”:
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o
que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo
o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin,
em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza
o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada
vez mais rara. Em primeiro lugar pelo excesso de informação (Larrosa
Bondía, 2002; p. 23).

Descreveremos e narraremos uma comunidade cuja experiência foi algo que nos tocou
de sentido, evocando significados.
PSF; PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
Trabalhei numa equipe dessas. Localizava-se no município de Rio Bananal, localizado
no Estado do Espírito Santo.
Uma das conseqüências desse meu trabalho, como coordenador dessa equipe
multiprofissional, foi minha pesquisa em Educação que resultou na minha dissertação de
mestrado (Colodete, 2004), que subsidiou minha tese de doutorado (Colodete, 2009).
No Brasil, o Programa de Saúde da Família (PSF) foi implantado, em nível nacional, em
1994, sendo esse ano em que Hyngridi nasceu – a menina cujo caso foi objeto de estudo
no mestrado (Colodete, 2004).
No município de Rio Bananal, o PSF foi implantado no início do ano de 2000, tendo
sido antecedido pelo Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que
começou em 1998 através de ampla mobilização de lideranças comunitárias e religiosas,
objetivando inicialmente, cadastrar todas as famílias do município para intervenção na
área de saúde.
No Brasil, esse programa de capacitação de agentes comunitários da saúde começou,
pelo Ministério da Saúde, em 1991, objetivando, formar recursos humanos na área da
saúde pública, mais simples e envolvidos com sua própria comunidade, sendo, na
maioria, parte dos lugares que vivem.
Após essa atividade de cadastramento, foi realizado o mapeamento do município visando
dividi-lo em cinco áreas para que fossem formadas as equipes de saúde da família.
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Este município capixaba, localizado na região norte do Estado do Espírito Santo, possui
aproximadamente 16 mil habitantes, e o ministério da saúde estabelece um máximo de
1000 famílias para cada equipe formada.
Essa equipe é composta minimamente por um médico, um enfermeiro e um auxiliar de
enfermagem, além de agentes de saúde.
O ministério preconiza 100 a 150 famílias para cada agente.
Em Rio Bananal foram formadas cinco equipes de PSF, o que representa cobertura
pretensamente “total” do município. Além da equipe mínima preconizada pelo Ministério
da Saúde, o município conta ainda com equipe odontológica móvel que atende uma
semana por mês cada equipe e obviamente à população, e com médico pediatra que
atende, um dia por semana.
Esses programas (PACS e PSF) foram criados com finalidade de organizar a atenção
básica à saúde, priorizando prevenção primária e consequentemente desenvolver
atividades de educação em saúde.
Também tem como proposta, maior aproximação dos profissionais de saúde com os
usuários do sistema de saúde, facilitando assim a referência inicial de atendimento. As
atividades de educação em saúde que são preconizadas por um PSF vão além da simples
passagem de informação.
Chiesa e Veríssimo nos falam em uma prática educativa emancipatória em que “[...] os
indivíduos possam ampliar o controle sobre suas vidas através da participação em grupos,
visando transformações das realidades sociais e políticas” (2001, p.35).
Os programas de saúde da família recebem incentivos dos governos federal e estadual,
muito embora essas verbas sejam insuficientes para cobrir todos os gastos.
Os municípios acabam por ter de complementar com recursos próprios.
Os críticos questionam esse programa alegando que o governo deveria fazer o SUS –
Sistema Único de Saúde - funcionar adequadamente, ao invés de criar alternativas
paralelas a esse mesmo sistema, que propõe universal para todos brasileiros.
Outra crítica e denúncia que se faz são acerca das questões trabalhistas, pois, a maioria
dos profissionais que atuam em PSF não possui vínculo empregatício. Esse fato é
também constatado em Rio Bananal.
Entretanto, esses profissionais, na sua maioria, recebem (por ora) salários melhores que
os demais funcionários que trabalham na rede pública de educação em saúde.
Idealmente, o projeto PSF objetiva trabalhar com enfoque no processo saúde/ doença ao
invés de somente na doença, onde o ser humano é abordado de forma fragmentada.
Daí, o interesse desse programa em ir além do biológico abandonando condutas
solidificadas, que só vê o indivíduo de um ponto de vista, com um olhar panóptico.
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No cotidiano do trabalho de um PSF,
É preciso resgatar aquela prática clinica que não decodifica apenas as
questões biopsíquicas, mas que resgata valores de vida, condições sociais e
formas de enfrentamento de problemas; essa clínica que resgata, na sua
prática, a possibilidade de conhecer não apenas os sinais e sintomas
biológicos dos sujeitos, mas também [...] compreensão, responsabilização e
vínculo com o sujeito (Fracolli e Bertolozzi; 2001, p.4).

Chiesa e Veríssimo destacam a comunicação como principal meio de veiculação do
processo educativo. Para esses autores “[...] os processos comunicativos baseiam-se em
escutar o outro para compreender quais são as suas crenças, sua situação e suas
possibilidades e poder atuar conjuntamente” (2001, p.36).
Podemos então constatar que o PSF atua sob uma outra lógica, que é a de valorizar o
conhecimento do cliente, ter atitude acolhedora, escutar a pessoa em sua dor, mostrar o
indivíduo exercendo seu papel de cidadão, respeitar e permitir a expressão de crenças e
valores das pessoas, manterem intercâmbio com escolas, associações de moradores,
lideranças comunitárias etc.
Enfim, o PSF busca resgatar a possibilidade de um pensar/ sentir/ agir psicopedagógicos
e humanos em que procura dar voz/ vez ao outro ganha sentido de ser emitida e
escutada, voz/ vez essa de um ser que está no mundo inóspito e pleno de incertezas, e
que diante de si mesmo, na finitude de ser, cabe-se cuidar.
O PSF de Rio Bananal, dentro do seu micro-contexto, faz parte de um macro-contexto, e
por isso está sujeito às ações verticais instituídas pelo Ministério da Saúde e de outras
instâncias do aparato.
Entretanto, cada município possui suas peculiaridades e acaba por criar micro-ações,
subvertendo o estabelecido, recriando um fazer/ saber/ sentir em que o usuário deixa de
ser um sujeito passivo e mostra-se valorizado como cidadão. Cada equipe usa suas
artimanhas no dia-a-dia para se desvencilhar das amarras impostas pelo poder instituído,
que nem sempre atendem as famílias em suas singularidades.
O pilar principal de um PSF é a visita domiciliar. Através dela é que conhecemos a
realidade vivida e sentida de cada família, suas singularidades nas pluralidades de ser.
Essa ação de visitar requer despojamento do profissional de saúde, permitindo-o
mergulhar no mundo experiencial do outro, e daí extraírem os significados sentidos no
cotidiano de cada família.
Muitas famílias se sentem contempladas sem ações concretas - remédios, exames etc.,
tão presentes na área de saúde, bastando uma escuta compreensiva para diminuir seus
sofrimentos ou em manter/ aumentar suas alegrias e invenções. Outras famílias têm, no
PSF, um espaço de expressar suas mágoas de um sistema sócio-econômico injusto.
Algumas pessoas desmascaram a equipe do PSF quando esses profissionais
manifestam-se, de modo arrogante, como “semi-deuses” diante de um povo que sabe/
sente o que se mostra à sua frente.
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Um exemplo foi presenciado por este pesquisador, por ocasião de uma visita domiciliar,
em que o médico, diante dos clientes/ educandos, reclamou que o local era distante,
estrada de barro e que tinha porteira para abrir. A pessoa que ele iria atender – a mãe
biológica de Hyngridi – corajosamente, disse que esse é o seu trabalho e que ele recebia
para isso. Talvez em um contexto de saúde fora do seu domicilio, o usuário não faria
esse tipo de enfrentamento saudável, que se bem refletido pela equipe – como de fato o
foi - pode facilitar a construção da consciência crítica da equipe, já que a arrogância não
é apenas do médico, mas foi diante desse profissional que ela se mostrou.
Durante nossas visitas domiciliares utilizamos alguns instrumentos que nos possibilitam
compreender a família e sistematizar nosso trabalho, sendo tais instrumentos ensinados
pelo Ministério da Saúde e das instituições de saúde pública de cada estado, significativa
formação continuada.
Os instrumentos mais utilizados são: genograma, modelo FIRO e modelo PRACTICE.
Através do genograma é possível construirmos a genealogia da família, tendo assim
condições de visualizar graficamente a estrutura e o padrão de repetição das relações
familiares.
Também dispomos do FIRO que nos orientará sobre as relações interpessoais
fundamentais. Desenvolvido por Shultz (in Wagner, s/d), este modelo estuda as relações
interpessoais nas dimensões de inclusão (como a família compartilha suas coisas e
informações), controle (relação de dominação, colaboração ou de oposição) e intimidade
(relações de troca e confiança que acontecem naturalmente dentro da família,
favorecendo a comunicação).
Já o PRACTICE, é um instrumento para mapear situações de difícil manejo, de modo a
melhorar a percepção dos problemas e orientar a equipe de saúde na busca de solução
para cada família (Wagner, s/d.).
Este mesmo autor define o acróstico como: P (problem), problema identificado na
família; R (roles), papéis que cada componente da família exerce; A (affect), afeto
dentro do núcleo familiar; C (communication), comunicação dentro do ambiente
familiar; T (time), tempo no ciclo de vida familiar; I (illness), doenças passadas e
presentes; C (coopying), lidando com o estresse; E (ecology), ecologia, que tipo de
suporte social e profissional a família dispõe e como pode ser mobilizado no
enfrentamento da doença. É evidente que tais instrumentos nem sempre são aplicados e
analisados de modo adequado, tendo em vista o excesso de trabalho junto às famílias.
As técnicas como genogramas, questionários etc., são instrumentos clássicos nas
profissões de saúde, encantando seus profissionais, mostrando-se também úteis.
Entretanto, nossa Equipe sempre os questionou, pois o mais importante é o desempenho
de qualidade na assistência de saúde e educação advinda desse grupo de profissionais.

266
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Uma cidade marca nossa existência. Quantas vezes estamos afastadas da cidade em que
nascemos e vivemos – como Hyngridi em Rio Bananal, no povoado de Santa Helena – e
ao sentirmos algum cheiro ou vermos um traço físico de um prédio nos recordamos dela.
Foi seu clima e sua cultura que nos impregnou e nos ajudou a ser o que somos,
mostrando-nos nossos modos de ser.
Com o meu carro particular, saio da cidade capixaba de Linhares. Minha meta, enquanto
viajante: chegar a Rio Bananal. Minha meta enquanto profissional: Exercer a minha
função de enfermeiro coordenador de um programa de Educação em Saúde Pública,
denominada Programa de Saúde da Família.
Rio Bananal fica a 40 km de distância de onde estou partindo - Linhares. Ambas estão
localizadas no Estado do Espírito Santo.
Chego a Rio Bananal, na sede do município. Deixo meu carro e pego outro, o do PSF.
Trabalho em uma equipe que atende uma parte da zona rural dessa cidade, denominada
comunidade ou povoado Santa Helena. É nessa comunidade que reside Hyngridi, e foi lá
que eu a conheci.
Nessa equipe, como já disse, sou um profissional de saúde atuando como enfermeiro.
Mas também, não posso deixar de recorrer, na maioria das vezes, nem que seja apenas
de forma tangencial, a outros ofícios que tenho, objetivando aumentar a qualidade do
meu trabalho de Enfermeiro e coordenador. Sou psicólogo, professor/ educador em
curso de Licenciatura Plena, e pesquisador, com Bacharelado em Psicologia. É, pois
muita responsabilidade ser profissional de saúde e educação em um programa
preventivo público. Nesse sentido compreendo Enfermagem, Educação/ Pedagogia e
Psicologia como saberes abertos a diversas disciplinas que se (entre)cruzam e se
marcam, produzindo novas invenções profissionais, que serão ou não apropriados pelas
categorias.
No carro da instituição PSF, estão, além de mim, o motorista, um agente de saúde, um
auxiliar de enfermagem e, às vezes, um médico nos acompanha. Uma jovem
adolescente, atendida pelo PSF, pede carona, e o motorista concorda.
O município de Rio Bananal, já pertenceu a Linhares. Foi emancipada em 1979, depois
de muitos jogos políticos, e a perseverança do seu povo, em sentir necessidade de
tornar-se mais autônomo. Nesse contexto de lutas e enfrentamentos, foi-se construindo
os heróis citadinos, que hoje, podemos compreender como a existência de uma
“nobreza” em pertencer a esta ou aquela família. Começo a penetrar existencialmente
naqueles seres humanos, homens, mulheres, pubescentes, jovens, adolescentes e
crianças.
Na trajetória vou olhando e sentindo a paisagem vegetal e humana. Na sua história,
conta-se que Rio Bananal era uma imensa floresta tropical habitada por animais e
pássaros. Como em toda história, há “verdades” que objetivam restaurar a auto estima
do seu povo, e assim, conta-se que nessa terra havia abundância de madeiras de lei, de
peixes nos rios, pedras semipreciosas etc.
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Por volta de 1929, chegaram à região, os primeiros desbrava(dor)es: desbravar as dores
de não ter um pouso que transmita “esse aqui é meu lar”, uma construção social e
histórica de que o homem deve ter uma hospedagem e ao outro hospedar.
Esses desbravadores vieram de dois lugares, espaços de (pró)cura de vida. Como vieram
de dois lugares, construíram dois “Rios Bananais”: Rio Bananal de Cima e Rio Bananal
de Baixo. Essa divisão reflete modos alternativos e até diferenciados de ser.
Comecemos então, pelo ano de 1929. Do distrito de Marilândia, Estado do Espírito
Santo, uma região perto dali, surgem os primeiros imigrantes. Olhando hoje o agricultor,
penso naqueles imigrantes, “[...] abrindo caminho à base de picada”, diz a lenda. Os
desbravadores desse Bananal de Cima – hoje, mais conhecidos como comunidade de
Santo Antônio do Bananal - foram pessoas e famílias como os Rizzo, os Caliman e os
Siqueira Campos entre outros.
Santo Antônio é casamenteiro, logo é ligado ao conceito de família, sexo, reprodução,
prazer, intimidade etc. Santo Antônio também significa humor. Uma moça da
comunidade contou-me a promessa que fez a Santo Antônio. Assim, as mulheres que
não têm atendido seus pedidos de encontrar um mancebo para casar, vão provocando
privações no pobre do Santo, como: colocá-lo de cabeça para baixo dentro d’água;
decepar-lhe a cabeça e a cabeça do menininho Jesus que traz em seu colo; jogá-lo, de
costas, pela janela – e quem sabe o santo bata na cabeça d’algum rapaz, e vamos lá para
um novo casamento.
Naquele tempo – 1929 - acontecia a queda da bolsa de valores de Nova Iorque. Como o
mundo não era tão globalizado como hoje, penso que os reflexos da bolsa,
principalmente no que se refere às notícias, deve ter se dado de modo gradual. Mas sei
do impacto dessa queda tanto na Itália como no Brasil.
De outra parte vieram outros imigrantes. Isso por volta de 1937. Esses imigrantes
partiram da localidade de Castelo, também no Estado do Espírito Santo. Esta é outra
cidade também bem perto dali. Só que eles tomaram um sentido ou um rumo novo,
alternativo ao grupo de imigrantes de 1929. Essa bússola intuitiva levou-os a um outro
espaço geográfico, que passou, com o tempo, a denominar-se Bananal de Baixo – hoje,
mais conhecida como comunidade de São Sebastião do Bananal. Essas pessoas e
famílias foram os Venturim, os Endringer e os Casagrande entre outros.
Esse segundo grupo de (des)cobridores já chegou no período sócio-histórico em que o
Partido Nazista está muito poderoso na Alemanha e que contamina toda a Europa. Adolf
Hitler - e tudo o que ele significa hoje - devia produzir novos conceitos políticos, entre
os políticos brasileiros. É bom lembrar, que três anos depois, mais ou menos, iniciaria a
Segunda Grande Guerra Mundial. Desde início da ascensão do Terceiro Reich, outros
imigrantes estavam a aportar no Brasil, europeus – judeus ou não. Essa segunda entrada,
não é, pois em vão, que escolheu como padroeiro, um santo guerrea(dor) – São
Sebastião.
E qual o significado simbólico de São Sebastião? São Sebastião é traído, no seu amor
pelo amigo. É enfrentador e honra suas convicções. Ele nos reporta aos modos de ser
guerreiro. Um guerreiro luta com armas/ escudos. A arma é para ferir ao outro. O escudo
é para defender-se. Pinel (2000; 2003) descreveu as metafóricas armas/ escudos
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utilizados pelos guerreiros educadores sociais de rua. Penso agora que estas armas/
escudos são também utilizadas por esse provo: desejar muito que se deseja; ser corajoso
e audacioso; ser humilde reconhecendo os limites humanos; saber ou estudar, conhecer,
adquirir conhecimentos escolares e não escolares.
Desejar, ser corajoso, humildade – não submissão; saber. Armas. Escudos.
Sendo também uma espécie de guerreiro, esse São Sebastião, fico a imaginar, como
enfrentativas deviam vir mais e mais famílias, além dos descendentes desses imigrantes
predominantemente italianos. Reflito: Será que havia um ou mais Silva? Uma pessoa
negra? Algum indígena? Etc. Muitas vezes, mas não sempre, a história é construída de
acordo com interesses dominantes! Não há como escapar, pois o que temos hoje é
apenas estes dados! Mas temos nossa imaginação e nosso compromisso político junto
aos marginalizados.
Rio Bananal é uma cidade realmente católica, até mesmo pela origem dos imigrantes.
Itália, Roma, Vaticano, Papa. Igreja, São Pedro... Uma série de palavras, numa
associação livre freudiana e/ou junguiana, pode emergir. Esse poder transparece num
outro dado histórico: em 1955, foi inaugurado o Seminário, fortalecendo o trabalho dos
religiosos em favor do povo ribanense. Nesse Seminário estudam, em separado rapazes
e moças vocacionados e vocacionadas para a missão da Igreja, e desenvolvem trabalhos
assistenciais escolares, atendendo crianças entre 04 e 08 anos de idade, suas famílias etc.
Antes de se construir esse Seminário, algo de importante aconteceu na cidade: em 1933,
foi realizada a primeira missa, celebrada pelo Padre João Alves.
Os padres deveriam ter ficado extasiados pela Lagoa de Juparanã, que tem 36 km de
extensão, 3 km de largura... Trata-se, agora sabemos da segunda maior lagoa do país, em
volume de água e a terceira maior em tamanho. Outro ponto que pode ter provocado a
esses padres e seu povo, é a bela, porém diminuta, Ilha do Imperador. Os padres então –
e o povo, é claro – construíram, na década de 50, a Igreja de Santo Antônio, “[...]
considerada a segunda mais bela do estado” (p. 26), pintada pelo artista Alberto
Boggani. Fico a interrogar bem humoradamente frente ao conceito de beleza e as lutas
que temos para constituir uma identidade nacional: Qual será a Primeira Igreja mais bela
do nosso estado?
Todos esses dados reportam-nos a importância da Igreja Católica para os ribanenses.
Famílias que lutavam por melhores condições de sobrevivência concreta, psicológica e
espiritual.
Seja que origem familiar fosse, havia algo em comum. Eles procuravam melhores terras,
um lugar onde pudessem ser cidadãos, e obter ganhos com a terra, e como sobreviverem
com o que dela retirar e novamente tornar a plantar, amando e respeitando o solo.
Diz a lenda, que pelos caminhos, ávidos de vida e cansados da “sombra” metafórica e
concreta da morte, encontraram algo do que desejavam: Um rio. Esse rio é o “leitmotiv”
– ou gênese da motivação/ desejo - da cidade: Rio Bananal. Bem, eles então, chegaram
até as águas. Água pode significar vida, pois “mata” a sede, saciando a vida e a
mantendo-a viva. Não se vive sem água. E sem comida? Alguém vive?
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Esses desbravadores como estamos a dizer, na maioria de origem italiana, cheios de
gestos largos – os italianos - ao contrário de mim - são puro gestual e linguagem solta ao
vento. Como eu, penso que eles estão plenos de sonhos. E então, avistaram o que seus
olhos desejavam enxergar: Pés de banana. Quer motivo melhor para denominar aquela
região de Rio Bananal?! Um rio/ água de comidas/ bananas! Bela metáfora!
Que história bonita - vou eu pensando! Vou me lembrando de outras histórias de outras
cidades, (re)organizada pelos imigrantes de origem também italiana, como a de Castelo,
também no Estado do Espírito Santo, lugar onde nasci. Estarei me resgatando? Perdime?
O esboço do que é hoje a cidade de Rio Bananal, deu-se com esse povo de origem
predominantemente italiana, instalando-se às margens da vida – digo do rio - no que
pulsa de “vita” e existência um rio, bananeiras e suas bananas. Água e alimento. Essas
águas foram sendo nomeadas: Rios Iriritimirim, São José e Bananal, em Santo Antônio
do Bananal.
Essas terras mostraram-se férteis àquelas mãos que transformam, “ali-agora”, o mundo,
a natureza. O corpo/ mente/ afeto desse povo o induz à sobrevivência e beleza que
emergem da terra capixaba. Capixaba é uma palavra tupi. Fazer uma capixaba é preparar
um pedaço de terra para cultivá-la. Com o tempo transformamo-nos em capixabas:
pessoas que preparam a terra para o cultivo. Cultivar tudo, e no sentido metafórico,
cultivar amizades, companheirismo...
Para alimentar-se, surge a idéia das carnes. Caçavam animais e aves. Cozinhavam com
fartura.
Das carnes caçadas devem ter dado origem, imagino inventivamente, o que hoje
denominamos de churrasco, fazer um churrasco. Churrasco... Lembro-me agora de
Hyngridi. Em um churrasco, uma mulher adulta pressiona sua pequena mão esquerda
contra a chapa quente da churrasqueira.
Começa-se a caçar, a pescar... Mas também começa a cultivar plantas agrícolas – arroz,
feijão, mandioca, milho, verduras, frutas etc.
Rio Bananal vai prosperando.
O que vejo agora, passando por aqui, são bonitos cafezais, com algumas frutinhas
vermelhas, que indicam que estão amadurecendo. Um povo ligado a terra, retirando dela
sua sobrevivência.
Estou vendo e sentindo esse povo ararem parte da terra – uma capixaba? - e o fazem
com carinho e respeito. O avô de Hyngridi diz que “[...] amo essa terra! Amo essa terra
vermelha escura! É dela que tiramos o alimento, não é? É nela que divertimos! É nela
que seremos enterrados!”.
Estou a ver grupos de pessoas andando pelas estradas, uma terra vermelha. Isso indica
que estamos mais na parte rural da cidade. Pés de banana e outras paisagens de plantas
eu vejo com acuidade.
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Esses ali são os agricultores? Penso em suas mãos. Elas devem estar calejadas pelo
trabalho de colheita. Eles têm profundo respeito pela terra apesar dos pesares, isto é,
apesar do pouco apoio que recebem do Governo estadual, federal e municipal. Todos
somos enfrenta(dores).
A Geografia e a Psicologia nos apontam tipos humanos: brancos, negros... Alegres...
Tristes... Orgulhosos... Cabisbaixos... Estão à ribeirinha. Olham os pés de cafés.
Parecem entusiasmados.
Uma menininha, dos seus 5 anos de idade, arranca uma frutinha vermelha de café e levaa à boca, e parece deliciar-se. Quererá ficar acordada? Sim, pois, nas famílias sempre
dizem que a cafeína, encontrada nessas frutinhas, têm efeitos benéficos, provocando um
modo de ser alerta, advindo naturalmente, de sua disposição e de sua (pró)cura. Essa
menina que se “trata” – pela cafeína - será ela uma menina uma menina marginalizada e
“acusada” de ser desatenta, tal qual é Hyngridi? É claro, infelizmente, que há mais
Hyngridi’s nesse mundo de meu Deus!
Uma complexidade humana ao derredor indicando uma miscigenação híbrida rica e bela.
Os imigrantes se abriram aos desejos de amar e (re)constituir a vida, quase sempre
prenhe de sentidos, mesmo se sofrida! São corpos masculinos, com roupas desgastadas
pelo uso. São corpos femininos, com roupas desgastadas pelo uso. Todos estão numa
diversidade: uns sorrindo, outros sérios, uns com enxada empunhada nas costas, crianças
e adolescentes vão brincando, uns negros e outros brancos... Todas as possibilidades de
ser e viver no mundo das cores e culturas.
Lá vai – observo atentamente - um casal de adolescentes, e parecem namorados: “Uma
boneca de cal/ Um boneco de piche/ Combina tão legal” (Skowa et al. 1995; p. 1). Um
“[...] negrinho e uma branquinha [...]”, diz a canção popular, cantada por Patrícia Max
(Skowa et al. 1995). Não há coisa mais linda! Uma riqueza humana, da qual faço parte.
Sim, aqui agora, indo (pró)curar a família de Hyngridi, estamos a falar de outra vida, a
vida da família, uma das poucas instituições inventadas e que até hoje sobrevive. Na
família se ama, se odeia, se protege, se desprotege... Pai e mãe são simples humanos,
mas a sociedade impôs lendas sobre eles: o quanto eles são nossos heróis ou nossos
algozes, num mesmo complexo “tempoespaço”! Gente simples e humilde, gente “chic”
assumindo ares de heroísmo! Heróis do cotidiano, dir-me-ia Pinel (2000; 2003),
referindo-se a um outro povo, os rapazes que se prostituem também errantes – mas
muito mais definidos como errantes – que estão sempre à deriva. Diferentemente desses
rapazes, nossos descendentes de imigrantes desejam abandonar, pelo menos no plano
concreto, o sentido de deriva. Desejam afixar-se na terra e construir um sentido para a
vida, através do trabalho e do amor. Depois se colocarão em deriva: é o desejo!
Voltemos ao resgate de Rio Bananal. Os imigrantes, com força e coragem passaram a
enfrentar as adversidades, geralmente as vicissitudes da própria natureza. Talvez
ocorressem adversidades como as vividas por Hyngridi, nosso estudo de caso. Talvez! E
apenas talvez, pois compreendemos a natureza humana como vindo e indo, sendo tudo e
pouco a um só tempo. Tempo de sol e chuva: Arco Íris! É complexo ser e ter!
Mas nem tudo é beleza! Beleza, afinal, só se tem, “[...] quando se acende a lamparina
[...]”, declama, com voz cigana, o cantor Fagner e/ ou o “spot-light”, diz a atriz Mae
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West, em um dos seus filmes. Também meu olhar sentido é levado a ver e sentir as
desumanidades. Há uma grande parte da terra bem tratada, com árvores verdes,
montanhas, pés de coco... Mas também vemos destruições como derrubadas de matas,
resultado do consumismo voraz, e desejo de ficar rico, retirando da terra tudo mais que
ela já não pode dar, não lhe devolvendo sua força natural. Há, pois alguns descuidados
para com o meio ambiente: interno (eu/ self) e natural (natureza, paragens, paisagens)
em uma ligação indissociável, compondo pessoa e natureza um mosaico complexo e
híbrido.
Passamos por muitas represas de água! Foi o povo que construiu. Essas represas servem
para irrigar o café, fazê-lo crescer, bebê-lo e vendê-lo. Chuvas aqui são raras, mas
quando chegam é para desabar e há muitos “causos” de enchentes com mortes.
Vemos homens e mulheres capinando, podando as árvores de café, colhendo estes
pequenos frutos tão vermelhos. Parecem alegres, pois ainda podem trabalhar, diante de
um país do desemprego. Parecem estar numa Psicoterapia através do trabalho –
“psicopraxiterapia”.Parecem em uma Educação e Trabalho como parte integrante da
Pedagogia Social. Parecem que depois dessas mãos e desses corpos indo e vindo, em
gestos de (re)construção da terra e de si, eles retornam mais vivos, mais saudáveis,
menos agressivos, mas cansados.
Estamos, pois em uma região muito rica. Rica em materiais e recursos humanos. Ricos
na beleza. Beleza de ser do ser humano. Hoje são diversos tipos humanos, nas diversas
raças, (com)vivendo. Nem tudo deve ser um mar de rosas! Ser é de conflito!
Esses trabalhadores mostram-se, ao meu olhar sentido, interessados no lugar onde
moram - interessados em si mesmos no mundo.
Chegamos à comunidade de Santa Helena. A comunidade de Santa Helena tem luz,
telefone, água potável. Há esgoto funcionando adequadamente, do tipo fossa.
Todas as casas de Santa Helena “parecem” que têm cada uma, uma antena parabólica.
Em 1998, 88% das casas brasileiras tinham aparelho de televisão. Quanto ao consumo
mesmo desses eletro-eletrônicos, encontramos que havia – também em 1998 - 5,8
milhões de unidades de TV em cores.
Hyngridi gosta de ficar assistindo à televisão e tem seus artistas favoritos, como o
personagem mexicano inventado pela Televisa, “Chaves” (transmitido pelo SBT), que
no Brasil corresponderia ao falecido ator de cinema Amácio Mazzaropi (1912-1981) e
Renato Aragão (pseudônimo Didi Mocó Sonrizal Mussumo) e sua Turma, que ainda
aparecem, na TV Globo.
São personagens que, aparentemente se auto-representam e representam um tipo
brasileiro do Jeca Tatu espertinho, que se faz de bonzinho, mas é traquina. São seres que
maltratados pela vida e pelos ao em redor, mas que sempre “brilham”, principalmente,
no final de cada “fita”, quando saem bem, obtêm algum ganho. Esses personagens
servem de consolo aos desprivilegiados, apesar de produzir “gozação” justamente em
cima dessa mesma classe. As antenas parabólicas captam esses e outros personagens,
que a criançada do lugar se apaixona e se identifica.
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Rio Bananal é um grande produtor de café. Também tem uma grande quantidade de
bovinos. No Brasil, em 1996, havia 158 milhões de bovinos.
Chegamos de manhã cedo para os atendimentos e certos da importância de garantir a
todos, por direito, às informações em saúde, que provocarão suas cabeças e suas mentes.
Mostradas, as informações são dentro de uma perspectiva educativa geral e pedagógica
específica, onde cada pessoa e a própria comunidade tomam suas decisões. É uma
crença, meio que utópica que trago sempre comigo, enquanto educador em saúde, em
um contexto complexo e híbrido de cidadania. Também procedemos às ações médicas,
de enfermagem etc., nunca abandonando a educação que acompanha essas intervenções
físicas e psicossomáticas.
Assim, Santa Helena é um território definido, e nessa comunidade objetivamos integrar
e organizar as atividades psicopedagógicas, com o objetivo de enfrentar e minimizar os
problemas descritos pelas pessoas e que emergem aos nossos olhos/ sentidos. O discurso
oficial propõe que tais modificações sejam “... radicais no sistema, de forma articulada e
perene” (Souza, 2000; p. 25), mas sabemos/ sentimos que muito ainda falta sentir/
pensar/ agir na área das políticas públicas de saúde e educação.
Hyngridi mora nessa comunidade, que fica localizada aproximadamente a 16 km de Rio
Bananal. Aqui residem cerca de cinqüenta famílias. A cultura cafeeira é predominante,
oferecendo empregos, muitas vezes temporários, a várias pessoas, entre elas ao avô de
Hyngridi.
Tentamos encontrar crianças trabalhando nos cafezais, que é uma conduta aceita em
algumas comunidades, mas não detectamos, a não ser um menino, filho de um
proprietário de sítio, que disse ajudar seu pai e que “gostava muito de fazer isso”.
Sarmento et al. (2002) condenam o trabalho de exploração de crianças. Eles alertam que
esta seara está cheia de ambigüidades, já que “... todas as crianças trabalham, isto é,
desempenham uma atividade social” (p. 105). Dizem então que precisamos desocultar
formas de atividades sociais que não estão associadas à exploração de pessoas, que
acabam marginalizando-as da esfera produtiva. O trabalho condenado para crianças é
aquele em que elas são obrigadas a produzir regularmente, retirando delas a
espontaneidade de criar, inventar, imaginar, fazer de conta, produzir outras brincadeiras
etc.
Segundo os moradores mais antigos, a comunidade de Santa Helena era no passado
muito movimentado. Havia um supermercado, uma farmácia, uma escola grande “com
várias séries e várias professoras”, uma igreja etc. Atualmente possui uma Igreja
Católica e uma igreja evangélica da Assembléia de Deus.
Hyngridi é católica.
A relação ribanense com a Igreja Católica é mais intensa, até mesmo pelo poder
estabelecido por essa igreja. Até as lendas, por ora, envolvem personagens dessa igreja.
Conta-se em Santa Helena uma lenda.
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A lenda do povo diz que o lugar, cujo nome é de uma santa, Santa Helena, foi
“excomungado” por um padre. Por que esse sacrossanto homem de Deus teria feito isso?
Óbvio: Ele foi ameaçado de morte. Por que ele foi ameaçado? Ninguém sabe, ninguém
viu. É uma história que passa oralmente de pai para filho, que no fundo, acaba por
resgatar a importância da Igreja Católica e a obediência que se deve dar a essa figura
carismática e legitimadora da igreja, o padre. Qual a pena por esse pecado tão grave, e
infelizmente tão comum, aos não padres do Brasil? À partir deste ato do padre de
excomungar, a profecia se auto realizou e nunca mais a comunidade desenvolveu. Praga
de padre pega, eis a lição, por isso não o ameacemos.
As ameaças ao santo Padre são reflexos das injustiças no país. Rio Bananal é Brasil, e lá,
segundo alguns informantes, era uma região de muitos conflitos na região, culminando
com mortes. O povo da comunidade acredita que a “praga” do padre teve efeito
irreversível no desenvolvimento – agora retrógrado - da comunidade.
Hyngridi não só foi ameaçada, como se cumpriu a ameaça: violentaram a menina, ao
queimar-lhe suas mãos; propagaram que ela era portadora de deficiência mental na
escola, e ela obtém insucesso escolar; propagaram que ela tinha problemas
neuropsicológicos, e os profissionais de saúde prescreveram psicofármacos poderosos e
até recomendaram a ela, que passasse a freqüentar escola especial, justamente em um
tempo que se fala e valoriza a inclusão escolar e social.
Devido a esse fato sentido, alguns indignados denunciaram o caso ao PSF – legitimado
pelo Estado – que passou a (pró)curar condições de ajuda e apoio, objetivando evitar a
repetição de tal comportamento criminoso.
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ARTIGO CIENTÍFICO 19:
INCLUSÃO OU DESILUSÃO: REFLEXOS DO CURRÍCULO DE 9 ANOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS CRIANÇAS.
Fernanda Monteiro Barreto Camargo114
Resumo: Esse tema é vital na formação em Pedagogia Social e no exercício do ofício educador social –
inclusão escolar de crianças que estão fora da escola, por exemplo. O presente trabalho tem como eixo
norteador a inclusão de Crianças com 06 anos no Ensino Fundamental – Currículo de 9 anos proposto pela
na Lei nº 11,274 de 06 de fevereiro de 2006 e suas principais implicações. Tomando como ponto de
partida de dados de 2008 do Ministério de Educação e Cultura (MEC) levanta-se discussões sobre a
infância, inclusão social e políticas públicas. Através de uma revisão da CF / 1988, LDB 9394/96 e do
PNE - Lei 10172/2001 propõe um diálogo com Sônia Krammer, Ligia Aquino, Tânia de Vasconcellos,
Vera Vasconcellos, Manuel Sarmento e Vânia Araujo não com a intenção de legitimar uma prática, mas
de ponderar ações da Lei. A pesquisa surgiu a partir das discussões levantadas no Grupo de Trabalho 7
(GT7) da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped).
Palavras-chave: Infância. Currículo. Inclusão: Pedagogia Escolar: Pedagogia Social.

INTRODUÇÃO
A principal orientação do trabalho está presente na relação entre ensino – legislação –
infância. Inicialmente apresentam-se as principais mudanças na legislação a partir da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96), faz-se uma análise da evolução
história da criança com ênfase às discussões da Sociologia da Infância, seguindo a
análise de dados apresentados pelo MEC em 2008. Não se pretende aqui vetar o
cumprimento da Lei, mas acima de tudo levantar questões pertinentes à sua
aplicabilidade e funcionalidade. Sendo assim, busca-se responder a questão: A inclusão
de crianças de 06 anos na rede regular de ensino – Ensino Fundamental atende às
anseios da infância?

PERCORRENDO A LEGISLAÇÃO
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Na primeira parte do artigo buscou-se traçar em poucas linhas a contextualização
histórica da legislação educacional vigente no Brasil e suas principais alterações
delimitando o período de pesquisa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação até a
vigente Lei 11.274/2006 com ênfase aos artigos relacionados à Educação de crianças de
6 a 8 anos .

2.1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de Dezembro de 1996
(Lei nº 9394/96).

Segundo a lei que normatiza diretrizes para a educação nacional, no seu artigo 1º “A
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” rege ainda que o
ensino tenha por princípios a igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar e
garantia do padrão de qualidade” A educação, dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”. O que também nos chama atenção está no artigo 3º garantia do padrão de qualidade.

Focalizo este trabalho na mudança do Artigo 6o - É dever dos pais ou responsáveis
efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental
do título III – Do direito à educação e do dever de educar , no qual fica ratificado a
obrigatoriedade de matrícula de crianças de 07 para 06 anos no Ensino Fundamental,
mudança baseada nas orientações do Plano Nacional de Educação (Lei 10172/2001).

2.2.Lei nº 10172 de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação (PNE).
O Plano Nacional de Educação (PNE) trata das diretrizes curriculares nacionais para
educação básica que inclui Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio.
Nele encontram-se as esferas de distribuição de competências legais entre União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, além da atuação da família e sociedade no
contexto educacional.
A partir do PNE de 2001 segue-se guias que orientaram à implementação da Lei
11.114/2005 e Lei 11.274/2006 que regem da inclusão de crianças de 06 nas educação
básica
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As metas estão relacionadas à demanda manifesta, e não à demanda potencial,
definida pelo número de crianças na faixa etária, pois a educação infantil não
é obrigatória, mas um direito da criança. Os fatores históricos que determinam
a demanda continuam vigentes em nossa sociedade, tornando-se cada vez
mais óbvios, acrescentando-se a eles a própria oferta como motivadora da
procura. Afinal a existência da possibilidade de acesso e o conhecimento dos
benefícios da freqüência a um centro de educação infantil de qualidade
induzem um número cada vez maior de famílias a demandar uma vaga para
seus filhos. Importante, nesse processo, é o cuidado na qualidade do
atendimento, pois só esta o justifica e produz resultados positivos.

Entendendo que, acesso ao conhecimento significa mais tempo de permanência na
escola.

2.3.Leis nºs 11.114 de 2005 e nº 11274 de 06 de Fevereiro de 2006 – Ensino
Fundamental de 9 anos
Esta lei foi ratificadora do artigo 6º e 30, 32 e 87 da Lei,de 20 de dezembro de 1996
que regem sobre a obrigatoriedade de matricula na Educação Fundamental
Artigo 3º - O Art. 6o da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigora
com a seguinte redação:” Artigo 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a
matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino
fundamental."
Art. 3o O art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação “Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis)
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I – matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino
fundamental atendido as seguintes condições no âmbito de cada sistema de
ensino:
a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de
todas as redes escolares;
b) atendimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das
redes escolares públicas; e
c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na
respectiva rede pública, resultante da incorporação dos alunos de seis anos de
idade.
Art. 4o O § 2o e o inciso I do § 3o do art. 87 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação
"Art. 87
§ 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental,
com especial atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e
de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade.
§ 3o
I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no
ensino fundamental;
Art. 5o Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010
para programar a obrigatoriedade para o ensino fundamental disposto no art.
3o desta Lei e a abrangência da pré-escola de que trata o art. 2o desta Lei.
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Assim, a partir do ano de 2006 a obrigatoriedade de matricula de crianças de 6(seis )
anos no ensino fundamental tendo as instituições de ensino e órgão implementadores de
educação um prazo máximo até o ano de 2010 para adaptarem-se às exigências legais.
Na dialógica educacional, surge então a questão que crianças são estas que estão saindo
da educação infantil e sendo incluídas no sistema de educação fundamental.Caminhamos
então para o levantamento das discussões atuais sobre infâncias.
DISCUSSÕES ATUAIS ACERCA DA INFÂNCIA
Segundo Demartini (2002), a infância pode ser pensada levando-se em conta cada uma
de nossas de - formações ,“ deformação que é de formação” (DEMARTINI, 2002, p.4)
essas são deformações que nos fazem ter um determinado "olhar sobre a criança, o da
psicologia, o da lingüística, o da filosofia, o da sociologia” (ibidem). Estes olhares
podem tornar a criança (in) visível ou não.
Aqui cabe um esclarecimento acerca da opção do termo infância em contrapartida à
criança. Faz-se necessário apenas para fins didáticos, pois, em diversos momentos do
texto, por serem quase que indissociáveis, as nomenclaturas confundir-se-ão.
Por infância entendemos todo o fenômeno histórico, um período no qual cabem as
crianças (que vai desde o nascimento até ao que parece a fase de maturação-préadolescentes), segundo Narodowski “não é meramente natural “(NARODOWSKI, 1994,
apud FARIA, Ana Lúcia Goulart e autores, 2002, p.22). Apesar disto, quando se diz
criança, tem-se a impressão de algo “estudável”115, “quantificável”, “podendo ser
medido”, o que na verdade está longe do propósito deste trabalho.
Mas de qual criança estamos falando? Daquela que fala ou que não fala? Se não fala,
por quê? Falamos de quem? Falamos o quê? Falamos para quê? Falamos quando?
Quem é esta criança que está na história e passou a ser objeto de estudo da Sociologia
nas últimas décadas? Qual a preposição: da criança ou sobre a criança? Quem fala sobre
a criança? Quem enxerga a criança?
As infâncias que, segundo Sarmento (2007, p.26), “são visíveis” fisicamente, têm
sofrido um processo de “ocultação, pois no decorrer da história, a ciência tem lançado
luz sobre algumas práticas recorrentes que por vezes, não as inserem em suas imagens
sociais.
Neste aspecto, os extremos, “a singularidade de Áries e a totalidade de Charlot são
sintetizadas na antropologia de Benjamim, capaz de compreender o ser humano e,
portanto, a infância, na sua micro dimensão”. (KRAMMER, 1993, apud KRAMMER,
2002, p.44).
Retomando a questão inicial, de quais crianças estão se tratando? Segundo Galzarani em
Imagens entrecruzadas de infância e de produção de conhecimento histórico em Walter
Benjamim(2002), precisamos estar atentos ao perigo de se estudar sobre criança pelas
115

Neologismo, que faz referencia a algo biologicamente estruturado.
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vias do racionalismo cartesiano olhando-a como um território da “não-linguagem”, da
“não-razão”, como lócus do pecado.
A própria terminologia latina de infância in-fans significa sem linguagem, logo, uma
concepção de/sobre linguagem, “ a criança aqui é focalizada como alguém menor,
alguém a ser adestrado, a ser moralizado, a ser educado” (GALZARANI).
Tratar da Sociologia da Infância é falar do sujeito para além do biológico ou
psicológico, mas, em suas relações sócio-histórico- culturais. Na verdade, é trazer à
tona um sujeito, que durante longos séculos, esteve apagado nas relações, mas que se
tornou tão completo, ficando impossível contê-lo dentro de laboratórios de estudos
quantitativos.
Este sujeito em questão, o ator social, a criança e suas infâncias, carregam sobre si todos
os anseios e expectativas para além das experiências vividas até então.
Benjamin, já na década de 20, trazia em seu livro Reflexões sobre criança, brinquedo e
educação (2002) esse olhar diferente para a criança, que ela, é O116 sujeito que participa
e cria a partir de seu universo (grifo meu), fazendo referência a necessidade de um olhar
“sociológico” sobre a criança
Trata-se do preconceito de que as crianças são seres tão distantes e
incomensuráveis que é preciso ser especialmente inventivo na produção do
entretenimento delas. A criança exige do adulto uma representação clara e
compreensível, mas não infantil. Não são as coisas que saltam das páginas
em direção à criança que as vai imaginando - a própria criança penetra nas
coisas durante o contemplar, como nuvem que se impregna do esplendor
colorido desse mundo pictórico. Não há dúvida de que brincar significa
sempre libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam
para si, brincando, o pequeno mundo próprio; mas o adulto, que se vê
acossado por uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de solução, libertase dos horrores
do real
mediante a sua reprodução
miniaturizada.” (BENJAMIM, 2002, p.55, 57,69 e 85)-grifo nosso.

Percebemos que o espaço das séries iniciais do ensino fundamental constitui-se um
grande campo de divergência da infância, pois ao mesmo tempo em que são avançadas
da categoria de estudantes as crianças ainda lutam para manter suas territorialidade
adquiridas ao longo da Educação Infantil .
São crianças com título de estudantes cujos interesses ainda não se revelam nos
conteúdos, mas no brincar, no mediar e no interagir, contudo por razões curriculares
são compelidas a abandonar a inocência infantil para seguir os caminhos da academia.

DADOS ATUAIS BRASIL E O RECORTE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL

116

Referindo-se ao sujeito social conforme sua visão.
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Apresentamos abaixo dados coletados no Instituto Nacional de estudos e pesquisa
educacionais Anísio Teixeira (Inep) onde aparece a Sinopse Estatística da Educação
Básica de 2008.

Partimos dos dados gerais do Brasil, sem a preocupação de divisão geográfica e
gostaríamos de chamar atenção ao que se refere as matriculas realizados para o Ensino
Fundamenta -2008 – 1º ano -2ª série (na primeira tabela) bem como o índice de
aprovação da mesma série /ano (segunda tabela).

No ano de 2008 foram matriculados nas turmas de 1º /2ª série 3.749.503 alunos em todo
território nacional (organizados em instituições públicas e privados), ou seja, este
número de crianças, na idade de 6-7anos, em processo de alfabetização e que estão
incluídas na Lei 11, 274/2005.
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MATRÍCULAS
Ensino Fundamental
2.7 - Número de Matrículas
no Ensino Fundamental
por Série/Ano,
segundo a Região Geográfica e a Unidade da Federação RENDIMENTO
E MOVIMENTO
ESCOLAR
2008
Matrículas
no Ensino Fundamental
Ensino
Fundamental
Série/Ano
Unidade
6.1.2
da - Número de Aprovados no Ensino Fundamental, por Série/Ano, segundo a Região Geográfica e a Unidade da
Federação - 2008
Federação Total Ano
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
Inicial
série/2ºAno
série/3ºAno
série/4ºAno
série/5ºAno
série/6ºAno
série/7ºAno
série/8ºAno
série/9ºAno
Uni
Nº de Aprovados no Ensino Fundamental

Série/Ano
6ª
série/7ºAn
o

7ª série/8ºAno

8ª série/9ºAno

Fonte Inep/2008 - Tabela de rendimento escolar no Ensino Fundamental em 2008 no Brasil

2.423.00

2.644.14

2.861.47

3.073.36

3.204.03

3.268.10

3.102.05

2.964.25

Fonte Inep/2008 – Tabela de matriculas no Ensino Fundamental em 2008 no Brasil

3
3.107.831

3.365.933

5

3.760.732

5

3

4.231.765

5ª
série/
6ºAn
o

3.820.698

2
3.884.405

9

3.899.166

6

1

3.749.503

Ano
1ª
2ª
3ª
4ª
Inicial série/2º série/ série/4ºA série/
Ano
3ºAn
no
5ºAn
o
o

2.266.667 2.015.20
2
25.555.636

Brasil

Brasil

Total

32.086.700

da
de
da
Fe
der
aç
ão
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Ao final do período letivo de 2008 apenas 2.964.251 crianças puderam ser aprovadas
para o 2º/3ª série do Ensino Fundamental, ou seja, 885.250 crianças foram consideradas
inaptas logo no primeiro ano do ensino regular. Isto corresponde a aproximadamente
24% de alunos reprovados no primeiro ano do ciclo de nove anos do ensino regular.
Assim de acordo com a lei, as escolas teriam até o ano de 2010 para adaptarem-se ao
novo currículo. Apresentamos agora um caso verídico das conseqüências desta
imposição.
No final do ano de 2007 uma escola rede municipal , chamaremos de X, realizou as
matriculas de cerca de 250 crianças na 1ª série do ensino fundamental todas moradoras
do bairro carente, confiando na promessa de construção uma nova escola no referido
bairro que atenderia a demanda das séries iniciais , especialmente do 1º ano ,do Ensino
Fundamental, contudo, o ano de 2008 iniciou-se mas a construção da escola foi
suspensa.
Onde seriam então locados os 250 alunos que já estavam matriculados? Foi então que, às
pressas, em um antigo clube que já estava desativado e fora comprado pela Prefeitura
Municipal, localizado em frente à referida escola X foram organizadas salas que eram
divididas com madeira. Não existia pátio interno, nem externo, não existia forro na sala
de aula (se houvesse chuva de vento as salas ficavam inundadas), não existia sequer
cozinha para fazer a merenda escolar, que passou a ser trazida pelas merendeiras da
escola e para o local onde estava funcionando as salas improvisadas. Esta parte da escola
X ficou conhecida como “anexo da escola X”.
Desta feita, em meio a tanto precariedade, o anexo só conseguiu funcionar durante 6
meses e em novembro de 2008 a Secretaria de Educação da Prefeitura foi notificada pelo
Corpo de Bombeiros proibindo a utilização do local, alegando risco de vida para as
crianças e funcionários. Sendo assim, passou-se a fazer um revezamento de sala entre os
alunos da escola X e o anexo.
Como o final do ano já estava batendo ás portas, os alunos cujas notas eram suficientes
para aprovação foram “liberados” e os que necessitavam de reforço mais os
procedentes do “anexo” passaram a ocupar as salas em regime de revezamento até que o
ano letivo de 2008 fosse concluído.
Devido ao descaso social e dos órgãos que deveriam se ocupar de administração e da
educação, estas 250 crianças de 1ª série, divididas em dois turnos, com pouquíssimas
exceções, foram reprovadas e durante o anos de 2009 estão refazendo a 1ª série.
O mais vergonhoso é que ao findar a gestão anterior nem a reforma do Clube, onde seria
instalada a escola de tempo integral, nem a escola do Bairro X foram entregues á
população. As crianças que conseguiram foram remanejadas para escolas do bairro e a
algumas nem foi oportunizado está opção continuando fora da escola..
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Alunos que já deveriam estar alfabetizados, mas que precisaram ser resgatados em sua
auto estima pela professora regente que não só aplicava conteúdos, mas ensinava-os a
levantar a cabeça a despeito dos obstáculos. Alunos que, pelo descaso político, perderam
um ano de suas vidas escolares que nunca mais serão recuperados.

CONCLUSÃO

Assim caminhando para uma conclusão retornamos à pergunta que norteou o texto: A
inclusão de crianças de 06 anos na rede regular de ensino – Ensino Fundamental atende
às anseios da infância?

Após a verificação da legislação que vigora atualmente no Brasil, do dialogo com a
Sociologia da Infância e a análise dos dados apresentados tanto pelo MEC quanto pela
pesquisa de campo, aventamo-nos pelas trilhas da altercação.
Diante do que foi proposto entendemos que a inclusão de crianças aos 06 anos no ensino
fundamental trás uma expectativa que, ao menos no início, ainda não vem sendo
contemplada pela prática.

As particularidades dos sujeitos – crianças/infantes somente serão atendidas na medida
em que a inclusão venha acompanhada de políticas públicas de reconhecimento das
individualidades e necessidades sócio – histórico – culturais.

Desta feita, cabe a nós, no legitimo dialogismo educacional, indignarmos com o papal do
gesto e da “qualidade da educação” (LDB/96).
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ARTIGO CIENTÍFICO 20:
(DES) CORTINANDO O CENÁRIO DA REALIDADE DAS CRIANÇAS E DE
SUAS INFÂNCIAS NOS PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM ESCOLAR E
NÃO ESCOLAR-INFORMAL E NÃO INFORMAL
Carlos Antonio dos Santos117
RESUMO: Estudos sobre a infância no Brasil apontam que grande parte de nossas crianças vive excluída
e/ou abandonada. Esse estudo objetiva refletir teoricamente questão de pesquisas a respeito das crianças e
de suas infâncias nos processos de ensino-aprendizagem (escolar e não escolar-informal e não informal)
numa perspectiva da pesquisa “fenomenológica-existencial”. Buscamos a partir de uma revisão de
literatura, sentidos/significados das experiências vividas nestes espaços/tempos e práticas/saberes desse
estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Experiência. Brincar. Corpo. Infância. Fenomenologia existencial.

INTRODUÇÃO
Este estudo è parte da dissertação118 de mestrado em Educação, apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Educação do Centro Pedagógico da Universidade Federal do
Espírito Santo. Objetiva refletir teoricamente questão de pesquisas a respeito das
crianças e de suas infâncias nos processos de ensino-aprendizagem (escolar e não
escolar-informal e não informal) numa perspectiva da pesquisa “fenomenológicaexistencial”. Buscamos a partir de uma revisão de literatura, sentidos/significados das
experiências vividas nestes espaços/tempos e práticas/saberes desse estudo. Destaca-se
que um estudo bibliográfico pode ser produzido por meio do método fenomenológicoexistencial de pesquisa (Forghieri, 2004; Pinel, 2001, 2002, 2004 2005). Para levar a
efeito, e cumprindo as normas científicas dessa área, escolhemos discursos práxicos,
advindos das experiências. Uma experiência é aquilo que (co)move os sujeitos, aquilo
que provoca e evoca sentido no ser sendo dos pesquisadores.Trata-se de teorizar,
(re)buscando o cerne das correntes filosóficas, científicas e psico-pedagógicas em geral,
revisando na literatura corrente o que os autores percebem-descrevem sobre essa
realidade em movimento, o que destacam de contradições contextuais (ou não), bem
como que alternativas apresentam para contemplar análises e discussões temáticas de tal
contorno existencial.
Vários estudos sobre a infância no Brasil apontam que grande parte de nossas crianças
vive excluída e/ou abandonada em situação de miséria econômica, bem como uma parte
em estado vivenciando rejeições afetivas. Países como o nosso sofrem, de diversos
modos, as conseqüências das diversas injustiças, levando meninos e meninas a viverem
em condições diferenciadas das outras – suas companheiras existenciais. O cotidiano
dessas crianças é marcado também pela alienação impondo violências contra elas, as
117
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abandonando e a sociedade, por diversos motivos, inventam instituições que objetivam
amparar essa infância colocada à margem, pontuando com isso, em certa maneira, um
cotidiano inventivo e criativo por parte da sociedade civil organizada.
Há assim crianças, que através de diversos modos de “ser sendo” si mesmo no cotidiano
do mundo se opõem ou se inventam nessas experiências negativas, criando outras,
positivas.
(RE)VISITANDO OS ESTUDOS DAS CRIANÇAS E DE SUAS INFÂNCIAS:
IMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES NOS PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM
ESCOLAR E NÃO ESCOLAR-INFORMAL E NÃO INFORMAL
O cenário da infância brasileira é marcado pelas mais variadas formas de violência
contra Crianças e Adolescentes. O abandono, a violência psicológica, física, sexual e a
exploração do trabalho infantil, entre outras formas de abuso, fazem parte do cotidiano
de grande parte de nossas crianças. Países como o nosso sofrem as conseqüências da
desigualdade social, levando milhões de crianças a viverem em condições desumanas,
que, a cada dia, se diversificam e se traduzem nessas perversas formas de violência
contra esses meninos e meninas.
Desde muito novas, essas crianças são obrigadas a sair de casa para trabalhar,
envolvendo-se, muitas vezes, com o mundo do crime, a prostituição, tráfico de drogas,
assaltos, ou então mendigando nas ruas para (sobre)viver. Os órgãos responsáveis e a
sociedade civil organizada não conseguem traçar políticas que contemplem o
atendimento e garanta os direitos constitucionais. Embora o
statuto da Criança e do Adolescente tenha sido criado com essa finalidade, estamos
longe de fazer valer a força da lei e garantir os direitos universais da criança, ou seja, o
direito a uma vida digna como qualquer ser humano.
Existem muitos (pre)conceitos e (des)conhecimento a respeito desse Estatuto. Soares e
Daolio (2005) citam o exemplo do trabalho infantil, em que mais de dois milhões de
crianças menores de14 anos trabalham, segundo dados do IBGE referentes ao Mapa do
Mercado de Trabalho no Brasil. Eles afirmam que
a sociedade brasileira ainda não está suficientemente esclarecida sobre esse
problema, e em muitos lugares a exploração da criança é ainda percebida
como algo ‘natural’ e muitas situações de trabalho, como por exemplo, o de
natureza doméstica, são mascaradas. (p. 07)

Nessa perspectiva, revela-se a necessidade de lançar nossos olhares para essa
problemática da criança, conceitos e (pré)conceitos da infância, principalmente em
relação aos meninos e meninas de rua ou em situações de sofrimento ou risco
(desamparo e/ou abandono). De acordo com Soares e Daolio (2005), “as muitas
infâncias, os seus múltiplos sentidos necessitam de um tratamento mais atento nas
distintas esferas de nossa sociedade e devem também fazer parte de nossas preocupações
acadêmicas”. (2005, p. 07)
Considerando essas questões levantadas, é urgente a elaboração e a implementação de
pesquisas envolvendo essa população marginalizada que sofre com o (pré)conceito e é
vítima desse processo cruel e desumano, que é a exclusão social.
A (pré)ocupação com essa temática da infância ganhou destaque no Brasil por meio dos
movimentos sociais pelos direitos das crianças e dos adolescentes na década de 1980. O
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país vivia um momento de importantes mobilizações sociais pelo fim da ditadura e por
uma nova Constituição. Segundo Muller e Martineli (2005),
os diversos segmentos interessados na temática da proteção à infância e à
adolescência reuniam-se incansavelmente por todo o território nacional e
particularmente o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de rua (que
nasceu como tal em 1985) junto com as crianças e adolescentes para discutir
tanto a necessidade de eliminação da lei que então os regia, o Código de
menores, como a urgência em propor e aprovar uma lei considerada aceitável
de acordo com os paramentos internacionais como a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) e de acordo também com
realidade brasileira. (p. 10)

No cenário dessa realidade descrita, surgem vários estudos interessados em desvelar esse
tema tão complexo, que é a infância.
BREVE REVISÃO DE LITERATURA
Os critérios dessa revisão estão pautados em minha trajetória pessoal, profissional e
acadêmica, ou seja, minha experiência como professor de crianças e adolescentes,
pesquisador e formador de professores, psicoterapeuta corporal e em estudos e pesquisas
que venho realizando sobre Psicologia Fenomenológico-Existencial no curso de
“Mestrado em Educação”. Assim, procuro apresentar essa revisão numa seqüência
cronológica, buscando coerência com a minha vida profissional e acadêmica,
demonstrando minha ligação com essa temática escolhida.
Constatamos por meio da revisão bibliográfica, grande quantidade e diversidade de
trabalhos sobre a criança e a infância. Os aspectos mais freqüentes abordados nesses
estudos estão ligados ao processo educacional da criança, existindo uma (pre)ocupação
com o processo de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil no contexto da
escola. Existem também pesquisadores realizando estudos na área de saúde e bem-estar
físico e emocional das crianças, buscando ampliar nossos olhares para esses “espaçostempo” não escolares.
Devido à abrangência e a pertinência do tema e suas implicações teórico-metodológicas,
destacaremos, a princípio, estudos ligados a nossa linha de pesquisa do Mestrado em
Educação, especificamente as questões relevantes a respeito da Psico-pedagogia
Educativa Existencial, em contextos escolares e não escolares. É importante frisar que
não temos a pretensão de levantar todas as pesquisas que tratam do assunto, mas mostrar
ao leitor as mais significativas, em nossa opinião e sob orientação.
Os estudos de Kramer e Leite (orgs.) (1998) sobre infância trazem novos olhares e
outros sentidos para esse tema, discutidos criticamente a respeito da infância. Os textos
reunidos nesse trabalho trazem grandes contribuições para todos os profissionais que
trabalham com crianças e aos pesquisadores (pré)ocupados com a interação entre
infância, cultura e sociedade.
As autoras buscam construir uma outra visão da infância, considerando a criança em sua
condição de sujeito histórico que subverte a ordem e a vida social. Elas defendem um
conceito de criança não infantilizada, “sementinha ou filhote do homem”, pois ela é
produzida na cultura e produtora de cultura, “concebendo a criança na sua condição
social de ser histórico, político e cultural”. (p.13) Eles criticam também a pedagogização
do conceito de infância e de tantas ações desenvolvidas com crianças como sendo o fio
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condutor das análises das pesquisas desveladas e descritas nesse estudo. É necessário, de
acordo com Kramer, “buscarmos fios na história e construirmos um novo caminho para
a pesquisa, sempre passível de novas leituras e reinterpretações”. (p. 08)
Tratando do tema de crianças em estados de sofrimento e abandono, alguns estudos
merecem destaque. Marques (2001) (pró)cura, em suas pesquisas, desvelar e revelar o
cotidiano do mundo do trabalho infantil, apresentando para nós, “Infâncias
(pré)Ocupadas: trabalho infantil, família e identidade”. Ele busca compreender o
cotidiano do trabalho infantil para além das situações de risco enfrentadas pelas crianças
que vivem essa realidade, incluindo as famílias e seu contexto mais amplo. Na vasta
bibliografia consultada sobre o tema, não foram encontrados trabalhos que
considerassem aspectos da dinâmica familiar de grupos que dependem dessa estratégia
de sobrevivência. Segundo o autor, a discussão dessa problemática é complexa e não
pode ficar reduzida aos mais frágeis do grupo, devemos buscar as diversas e complexas
ligações da produção desse fenômeno. Para ele, a pobreza não deve ser vista “como
objeto de piedade”, como também ser objeto de políticas assistencialistas. Devemos
levar em conta a história familiar desses sujeitos, a família idealizada e a família vivida
no cotidiano desses grupos, bem como as relações entre o imaginário social e as
condições materiais envolvidas nesse cenário. É uma pesquisa que denuncia e alerta
educadores e trabalhadores sociais que lidam com essa população. O autor visa
(pro)vocar discussões, reflexões e rupturas com concepções que restringem essas
práticas a ações fragmentadas, as quais acabam ocultando as complexas redes que
participam dessa trama social. Ele denuncia
que a maioria dos trabalhos realizados restringia suas práticas quase que,
exclusivamente, às relações institucionais estabelecidas com seus educandos
ou seus pacientes, desconsiderando as redes sociais mais amplas que
participavam ou participaram da vida desses sujeitos.(p. 19)

Para o autor, é preciso (des)velar a teia complexa que envolve o cotidiano dessas
crianças e buscar outras possibilidades de (re)tratar essas questões, “enlaçando fios e
revelando desafios para essa temática social, na tentativa de romper com olhares e
práticas que fazem da criança pobre um objeto subjugado ao lucro fácil, ou a
‘paparicarão’, ou a piedade alheia”. (p. 26)
Enfatizando também a questão do trabalho infantil, Silva (2005) realizou um estudo
intitulado “Infância Empobrecida no Brasil, o Neoliberalismo e a Exploração do
Trabalho Infantil: Uma Questão para Educação Física”, levando-nos a refletir a respeito
da relação entre infância e classe social, denunciando a exploração do trabalho infantil e
as políticas neoliberais em relação às crianças empobrecidas no Brasil. Para ele, “as
crianças brasileiras dessa classe social, tanto meninas quanto meninos, vivem
cotidianamente as agruras da desnutrição, miséria, exploração do trabalho infantil e
prostituição infantil, constrangimentos estes impostos pelo modo de produção
capitalista”. (p.42) Nesse sentido, Silva destaca o trabalho infantil e suas conseqüências
para a construção da subjetividade das crianças oriundas das classes trabalhadoras deste
país. Esse pesquisador nos propõe ainda, repensar a infância na cultura corporal, “cujo
conceito implícito de criança ainda se apresenta, salvo exceções, de forma homogênea,
acrítica, abstrata, e ahistórica no âmbito das ciências do esporte”. (p.41)
Outro trabalho envolvendo crianças no cotidiano de rua foi realizado por Oliveira Júnior
(2003) em que o autor indaga e questiona “Meninos de rua ou um beco sem saída?: um
novo resgate.” Nessa pesquisa, Oliveira Júnior retoma a discussão sobre o projeto social
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denominado Centro Ocupacional para Adolescentes em situação de Proteção Especial
(COCASPE), na cidade de Ponta Grossa–PR. O estudo teve como objetivo verificar a
eficiência educacional desse projeto, bem como as relações produzidas considerando as
atividades realizadas. Partindo da hipótese de que esse projeto não possibilitaria a
configuração de uma nova identidade a esses meninos, por não possibilitar o convívio
social com grupos diferentes com os quais eles mantinham contato, ou seja, o cotidiano
da rua, constatou-se que essa instituição (COCASPE) não contribui para que essas
pessoas entrem no mercado formal de trabalho.
O autor chegou à conclusão de que essa forma de autocontrole contribui para que essas
crianças busquem a alternativa do trabalho informal, bem como atividades rotineiras,
como, por exemplo, cursos semi-profissionalizantes e atividades de lazer como forma
compensatória das dificuldades encontradas no cotidiano.
Tratando das questões da experiência do Brincar das crianças em espaço-tempo escolar e
não-escolar, Rocha (1998, 2003) realizou trabalhos importantes que se tornam relevantes
para nosso estudo, focalizando a tensão corporal da criança por meio do brinquedo,
identificando o tipo de energia de cada um. Ela parte do pressuposto de que o brinquedo
representa relações objetais da criança, que dão origem aos conflitos, contribuindo para a
profilaxia da neurose. Esse trabalho retrata o cotidiano das crianças, suas buscas de
prazeres e a necessidade de serem criativas, quebrando as regras dos jogos, construindo
suas próprias regras, sendo fiéis às suas dores, angústias e medos. Por meio do Brincar,
a criança expressa suas experiências vividas, aproximando-se da sua memória somática,
fio condutor de pulsação energética.
Em “Brinkando na Escola: o espaço escolar como criação e crescimento” (ROCHA,
2003), a autora apresenta um trabalho voltado para a intervenção em crianças visando
fortalecer sua saúde psíquica. Ela fundamenta seus estudos em autores que utilizam o
Brincar como forma de prevenção em saúde mental, introduzindo na realidade
educacional a utilização de brinquedos com finalidades pedagógicas e profiláticas, no
intuito de promover o desenvolvimento da criança. A autora apresenta subsídios
teórico-metodológicos para o processo da aprendizagem por meio de atividades lúdicas
do Brincar, em crianças da primeira série do ensino fundamental. Essas técnicas
facilitadoras contribuem para a entrada no mundo da criança, sem interromper seu
circuito energético.
É importante destacar também a pesquisa realizada por Müller e Martineli (2005) a
respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento legal do professor
de Educação Física. Os autores têm como objetivo chamar a atenção dos profissionais
de Educação Física, apontando esse documento como um instrumento do professor para
o complemento de sua prática profissional. Este estudo resgata, historicamente, a
origem do Estatuto, mostrando o movimento da concepção assistencial e punitiva
relativa aos menores (Código de 1927) e a atual concepção da criança e do adolescente
como cidadão.
Tratando especificamente de estudos ligados à pesquisa de inspiração fenomenológicaexistencial, destacamos a dissertação de Mestrado de Nunes (1988), que busca revelar o
“Impacto do Fracasso Escolar no Desenvolvimento do Desamparo Adquirido”. Essa
pesquisa teve como objetivo verificar as possíveis relações entre o fracasso escolar e o
desamparo adquirido por crianças de nível sócio-econômico baixo de 2ª e 3ª séries de
duas escolas da rede estadual de ensino do Espírito Santo. Ela propôs também investigar
a relação entre o desamparo adquirido e os traços depressivos no sentido de (des)velar a
incidência desses traços nas crianças portadoras de desamparo. Os resultados revelam
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diferenças significativas entre as atribuições causais emitidas pelos alunos de
desempenhos acadêmicos diferentes, mostrando forte associação entre fracasso escolar e
desamparo adquirido.
Um estudo relevante a respeito de crianças em situações de negligência e abandono foi
realizado por Colodete (2004). Esta pesquisa se constituiu em um estudo de caso de
inspiração fenomenológico-existencial elaborado a partir do documento “Estudo de caso
clínico de Hyngrid”, em que o autor descreve o cotidiano banal e profissional de ajuda,
por meio de uma “inter(in)venção (psico)pedagógica” criada e produzida considerando a
inserção do pesquisador como coordenador de um Programa de Saúde da Família. Seu
objetivo foi (des)velar um Guia de Sentido (GS) do “ser” (humano) Hyngrid – uma
menina violentada por sua prima durante um churrasco de família – considerando o
enunciado de seus “modos de ser sendo si mesma no cotidiano do mundo”, extraídos do
referido documento, da experiência e das interexperiências do pesquisador junto à
menina. Emergiram alguns modos de ser que se acloparam a um GS denominado “Guia
de Sentido Enfrentamento” (GSE).
O autor apresenta ainda as implicações desse estudo para a comunidade científica e
leiga, no que tange à formação-supervisão de profissionais de saúde, da educação etc.
Partindo dessas questões, ele cria uma categoria, “inclusão subjetiva & subjetividade
inclusiva – um ser sendo inclusivista pautado pela vida afetiva, indissociável à cognitiva
– que conduz os conhecimentos-ações de práticas psico-pedagógicas eficazes, apesar da
exclusão social”. Trata-se de uma descoberta próxima ao que Gomes (2004) denomina
resiliência.
Gomes (2004) é outro pesquisador dessa área que gostaríamos de destacar. Seu estudo
(pro)cura (re)velar “Três Formas de Ser Resiliente: (des) velando a resiliência de
adolescentes no espaço escolar”. Seu objetivo foi, com base na fenomenologiaexistencial, retirar o metafórico véu que cobre a resiliência de três jovens no espaço
escolar, (des)velando, considerando as descrições, a presença cristalizadora da
resiliência entre estes adolescentes, que são alunos de uma sala de aula no contexto de
uma escola pública da Prefeitura Municipal de Vitória, no Espírito Santo. Ele apresenta
a forma por meio da qual tal ambiente ajuda-ajudou esses indivíduos na superação de
suas adversidades pessoais de forma criativa. Esse pesquisador utiliza criativamente a
linguagem em vários momentos desse estudo, unindo fenomenologia, método utilizado
e a linguagem poética, tão comum a alguns teóricos existencialistas, assim como a seus
próprios interesses.
Axline (1964) nos apresenta um estudo de caso. Trata-se de um menino chamado Dibs,
que anda à cata de si mesmo. É um estudo clássico na área da Psicologia HumanistaExistencial, fundamentando-se bastante em Carl Ransom Rogers (1902-1987). A autora
é reconhecida internacionalmente na técnica da Ludoterapia e em tratamento de crianças
com distúrbios emocionais. Nesse estudo, ela relata o desabrochar da personalidade de
uma criança marcada por profundos traumatismos. É uma leitura indispensável para os
interessados no desenvolvimento mental e emocional da criança. O texto fala desse
menino – Dibs - um garoto que não queria conversar ou Brincar, vivendo em seu mundo
interno. Ele percorre – mostra-nos as descrições literaturalizadas de Axiline - uma difícil
trajetória de volta ao mundo das outras crianças em busca de si mesmo. Por meio de um
tratamento ludoterápico fundamentado na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), Dibs
reencontra-se consigo mesmo e passa a participar do mundo que o rodeia e a ter uma
vida cotidianamente vivida com sua família e com outras crianças, com a escola e as
professoras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esses e outros relatos científicos de apoio às crianças empobrecidas (ou não) nem
sempre se confirmam quando consideramos o macrossistema. Assim, O “Relatório sobre
o Desenvolvimento Mundial” de 2004 comprova que os serviços essenciais criados para
atender aos pobres (como é a maior parte das crianças atendidas por uma “Casa de
Apoio”) geralmente são deficientes no que dizem respeito a acesso, quantidade e
qualidade. Esse fato compromete as “Metas de Desenvolvimento do Milênio” – MDM que preconizam a redução pela metade da pobreza mundial, bem como amplas melhorias
nos indicadores de desenvolvimento humano até 2015. Não obstante, esse mesmo
relatório dá exemplos destacados de serviços que funcionam, mostrando como governos
e sociedade civil podem trabalhar para que eles melhorem.
O relatório afirma que houve grandes sucessos e fracassos nas iniciativas tomadas pelos
países em desenvolvimento a fim de que os serviços de apoio funcionem. A principal
diferença entre o sucesso e o fracasso é o grau em que os próprios pobres participam na
determinação da qualidade e quantidade dos serviços que recebem, reforçando a idéia de
que o serviço deve ser criado de modo democrático e participativo. Como exemplo de
serviço desumano e provocador de déficit no desenvolvimento-aprendizagem, há o caso
de uma prática de Adaboya, em Gana (África): “As crianças precisam caminhar quatro
quilômetros para freqüentar a escola porque, muito embora exista um edifício escolar na
sua vila, está mal cuidado e não pode ser usado na estação das chuvas”.
A melhora na qualidade dos serviços básicos para os pobres -- como saúde e
educação -- é essencial para acelerar o desenvolvimento humano, visto que só o
aumento das verbas não irá resolver, afirma Jean-Louis Sarbib, Vice-Presidente
Sênior do Banco Mundial para Desenvolvimento Humano. “A região do
Oriente Médio e do Norte da África gasta mais em ensino público do que
qualquer outra região em desenvolvimento, mas tem algumas das taxas mais
altas de analfabetismo infantil do mundo”. Uma menina daquela região tem a
mesma probabilidade de ser analfabeta quanto na África Subsaariana, uma
região muito mais pobre (Relatório, 2004, p. 1).

Nesse sentido, é necessário rever nossos conceitos a respeito de programas e propostas
educacionais que visam acelerar o desenvolvimento humano. Esses projetos, muitas
vezes, têm interesses econômicos e políticos de sustentação desta sociedade de consumo,
em que os programas são avaliados com a finalidade de apresentar dados quantitativos e
não qualitativos.
Tristão (2002) nos alerta para os desafios da educação no contexto atual. Ela destaca a
educação ambiental, “como uma prática transformadora, comprometida com a formação
de cidadãos críticos e co-responsáveis por um desenvolvimento que respeite as mais
diferentes formas de vida, (...)”. (p.169) É responsabilidade dos educadores refletirem e
sustentar teoricamente os pilares da educação deste século. De acordo com Tristão,
“Necessitamos de profissionais capazes de discutir globalmente as questões e de buscar
soluções em nível sistêmico”. (2002, p.169) É preciso ligar sustentabilidade a
desenvolvimento. Respeitar as diferenças, buscar uma justiça social visando à relação
das crianças com o meio ambiente. Essa autora sugere repensar a educação numa
perspectiva ambiental, sistêmica. “Compreender a auto-eco-organização da educação
revela toda a sua complexidade, e passa a considerar o autoconhecimento, a autoaprendizagem e autoformação como inseparáveis da produção de subjetividades e
integrantes de suas redes de relações”. (2002, p.172)
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Assim, um programa ou serviço de atendimento psico-pedagógico às crianças que
experienciam diversos tipos de abusos (dos psicológicos aos físicos) depende do
interesse do Estado por meio da criação de práticas de Políticas Públicas mais exeqüíveis
e que estejam sinceramente interessadas nas camadas mais pobres e marginalizadas da
comunidade, produzindo modos de sustentação do desenvolvimento humano também.
Compreendemos, entretanto, que micro-ações dentro das próprias instituições são atos
sentidos de resistência e resiliência do planejador-executor de programas de intervenção,
modos de inventar desenvolvimento menos doloroso, sustentado mesmo nos
enfrentamentos. É no cotidiano experiencial que aparecem esses focos de resistência
contra os serviços inadequados oferecidos pelo Estado. Trata-se de uma ação de
sutentabilidade que se revela em micro-contextos de sentido.
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ARTIGO CIENTÍFICO 21:
UMA “ESCOLA ABERTA” [DE ACORDO COM A ‘UNESCO’] & AS RUAS
EDUCATIVAS SOCIAIS DO “BAIRRO ANDORINHAS”: DESCRIÇÕES E
NARRATIVAS DE UM PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Marcio Colodete Sobroza119
RESUMO: Este estudo constitui a Dissertação de Mestrado, defendida no Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, em março de 2008. Tendo como objetivos: 1)
descrever narrativamente, as ‘experiências cotidianas’ dos participantes/ educandos de uma Escola Aberta
que se desenvolve dentro Escola Municipal; 2) ‘descrever narrativamente’ as ‘minhas memórias’ acerca
das tentativas e efetivação em jogar futebol aos sábados e domingos em uma escola em Cachoeiro de
Itapemirim objetivando escolaridade; 3) ‘descrever narrativamente’ outras ‘experiências de um sentido
subjetivo’ de uma ‘escola aberta’ (não oficializada) que são algumas ruas do bairro Andorinhas. Para isso
utilizo do método de inspiração fenomenológico-existencial de pesquisa e como instrumento básico o
Diário de Campo. Os temas que utilizei no marco teórico foram: Subjetividade; Sentido; Experiências
Cotidianas e Tendência Atualizante. Envolvido existencialmente e distanciado reflexivamente no campo e
fora dele, formei um movimento indissociado; produzi oito Versões de Sentido (VS) quais sejam: das
minhas lembranças; na memória biográfica da história internalizada de vida de uma professora; nas
‘confusões’ de um ex-oficineiro; na rua, antes mesmo da Escola Aberta - provocando; na porta entreaberta
da escola que (co)move o Programa; nas ajudas e pactos na/da/com a Escola Aberta na escola; no desejo
de ‘ensinaraprender ’ na Escola Aberta; uma Oficina de ‘Ping-Pong’ através do ‘olhar-sentido’ de um
professor de Educação Física. Falando da ‘porta entreaberta’, como dado concreto e simbólico, serviu para
compreender a proposta da Escola Aberta, pois, ampliou-se para as outras duas ‘escolas abertas’. Uma
porta entreaberta tem vários sentidos, ser enfrentada com força, cuidado (no sentido de Sorge) e coragem,
como está sendo executada seja na Escola, seja na escola de minha memória, seja na escola que a rua
representa.
Palavras Chaves: 1. Educação: Escola Aberta: 2. Educação Física: Esportes: Ping-Pong; 3. Descrições
Narradas: Experiências Cotidianas.

1- INTRODUÇÃO
Esse artigo científico foi se configurando a partir da dissertação de mestrado SOBROZA
(2008) realizada no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal
do Espírito Santo sob orientação do Professor Doutor Hiran Pinel, esta dissertação
contou com uma bolsa de estudos da CNPq o que possibilitou a realização da mesma.
Sei que não será uma tarefa fácil, porém procurarei tomar devidos cuidados para que
esse artigo produza ao seu final o interesse de ler a dissertação por inteira.
Vamos direto ao assunto: já no primeiro Capítulo denominado APERTEM OS CINTOS,
TURBULÊNCIAS DE SENTIDOS, procuro fazer um discurso sobre a Escola, pois a
meu ver é uma instituição admirada e ao mesmo tempo objeto de críticas – uma
complexidade entender e compreender essa instituição criada pela própria sociedade.
Trata-se assim de uma instituição percebida com hibridismo, ora amor; ora
ódio; ora consideração; ora desprezo... Ora tudo misturado. Entretanto
ninguém fica imune a ela – mesmo os que são alijados do processo de
vivenciar dentro dela suas propostas de ensino-aprendizagem. O sujeito
119
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escolar sofre nas suas subjetividades e nos seus comportamentos os impactos
dessa instituição (Pinel, 2005; p.121).

Quando se pensa-sente agir para produzir mudanças comportamentais, ideológicas,
subjetivas entre outras, a escola é sempre imaginada como local privilegiado de ações
que proporcionem, talvez seja pela importância que damos à escola bem como pelo
discurso democrático no qual se instaura nela, mesmo que isso seja cotidianamente
construído nos/pelos conflitos, a escola acaba sendo a instituição que mais a sociedade
provoca.
É nesse sentido que se insere a Escola Aberta como uma proposta da UNESCO.
Abertura da escola para a comunidade (e sua vizinhança) aos sábados e domingos120. A
proposta é que nesses dias da semana ela ofereça atividades de enriquecimento ‘psicosocial’ (corte de costura; dança; arte culinária; desenho; aulas de reforço para alunos e
alunas; informática; capoeira; esportes em geral; etc.); através de ‘recriação’ de espaçostempos (dos espaços concretos) para trabalhos grupais objetivando formação de líderes;
grupos de auto-ajuda etc. A utilização da quadra para a prática de esportes de modo
divertido e prazeroso dentre outros. Muitos eventos podem ser oferecidos de acordo com
o desejo da escola escolar em abrir-se também a essa proposta. Não de cima para baixo
(por decreto). Mas de uma abertura que produza provocações na escolaridade formal.
2- RFERENCIAL TEÓRICO
No capítulo dois da minha dissertação denominado OS DISCURSOS/ TEORIAS E O
CAMINHAR NA PESQUISA busquei dar destaque as principais idéias que iluminaram
os dados, trabalhei com quatro temas, sejam eles;
a) Subjetividade
Para efeitos de pesquisa, o termo subjetividade é sinônimo de subjetivação.
A subjetividade (interioridade humana; ‘afetocognição’) é constituída e construída na
relação dos sujeitos no/ com o mundo – com seus objetos; suas ‘coisas’; ideologias
(dominante e não dominante); políticas; economia; política; personalidades das pessoas
envolvidas; mídias; ídolos etc. Para isso recorri especialmente a Bock et al. (1999).
A subjetividade “(...) é ação, [é] expressão da experiência (...)” (Gomes, 2001; p. 78).
Nesse sentido, quando falamos em subjetividade falamos em subjetivação – uma
subjetividade em movimento.
Pinel (2008) diz: “A subjetivação então é um ‘processo’, algo sempre inacabado. O
processo de como se forma a subjetividade é a subjetivação” (p. 10). Ou seja:
“(...), ou seja, o processo e as maneiras de produção através das quais elas se
plasmam e se efetivam no campo social. Haverá, pois, um deslocamento: do
produto – a idéia de sujeito – para o processo – nos modos de
subjetivação” (Catharino, in Maciel et al., 2001; p. 46).
120
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objetivo da escola – Ver Foucault (1977).
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b) Sentido
Sentido vem do latim ‘sentimentum’, ação de perceber pelos sentidos. O termo ‘sentido’
é usado por mim não apenas como sentimentos/ emoções/ desejos/ conhecimentos/
raciocínios – algo interiorizado ou interiorano do ser sendo humano no mundo – mas
compreendido como ‘leitrmotiv’ de produzir caminhos ou andanças – ações que são
sentidos também.
Sentido é o norte/ rumo/ direção que toma o humano, frente aos seus ‘modos
de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo’; o rumo que ele toma frente
às experiências subjetivamente vividas, e por isso expressa em diversos
modos de ação como a linguagem oral e as expressões comportamentais,
entre outros (Pinel, 2005; p. 122).

c) Experiências cotidianas
Trata-se de algo que toca no ser (sendo) si mesmo no cotidiano do mundo.
Em Certeau (1996) entendemos que o cotidiano é um lugar-tempo de táticas inventivas;
lugar de astúcias frente às determinações de outrem – o que resta aos fracos. Trata-se das
estratégias que se fazem no cotidiano – rápidos planos de sentido nos enfrentamentos.
Mas reconheceremos mais aquilo que de belo e provocativo os sujeitos fazem no
cotidiano.
No cotidiano emergem pactos e ajudas dali-mesmo, e que um pesquisador e ou professor
(no caso eu, professor de Educação Física) enquanto sujeito histórico; no meio de
sujeitos históricos podem fazer de ‘intervenção’.
Ferraço (2008) foi um outro autor que tinha me ‘iluminado’ acerca dessa possibilidades
de intervir no/ do/ com o cotidiano.
Logo, aqui nesse estudo, trabalharemos com o conceito de cotidiano ligado subjetividade
que é expressão/ ação de sentido; uma expressão do sujeito na/ da/ com a experiência
que ocorre no cotidiano. Essas experiências cotidianas podem fornecer um ou mais
nortes ou rumos ao ser sendo humano ai mesmo envolvido existencialmente.
Poderíamos falar como Roger-Pol Droit em “experiências cotidianas” (Medeiros, 2008;
p. 12). Para Droit (2007), todas as experiências cotidianas abrem pequenas portas dentro
do indivíduo e provocam ‘estalos’ – que chamamos ‘insight’ ou descobertas interiores
estando nós inseridos no mundo.
Trata-se de descobertas e impulsos para mudanças.
Para Rogers (in Gobbi et al., 2002) o sujeito tem uma abertura à experiência ou
“receptividade a experiência”. A experiência “(...) se refere a tudo que passa no
organismo em qualquer momento (...)”; Rogers (1977; p. 93). Organismo é o psíquico
indissociado ao orgânico (‘corpomente’) no social. Todos esses esses aspectos
imbricados.
Gendlin (1962; 1992; 2006), seguidor de Rogers, destaca que a experiência é sempre
“experiência vivida”. Quando direciona para o que se denomina Psicoterapia, diz o autor
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que a ‘experienciação’ é uma experiência que foca no corpo; nas sensações; no corpo
todo.
d) Tendência Atualizante
Trata-se de uma ‘tendência par a realização’. Rogers teorizou que todas as motivações
estão incluídas nesse processo fundamental.
A Tendência Atualizante é
(...) padrão direcional que evidencia em toda vida orgânica e humana – a
necessidade de se expandir, ampliar, desenvolver, amadurecer -, a tendência
para expressar e ativar todas as capacidades do organismo ou do eu (Rogers,
1962; p. 351).

As motivações biológicas, como a fome e a sede, fazem parte dessa Tendência
Atualizante, assim como as motivações mais sociais, psicológicas. O homem no seu
cotidiano é digno de confiança, e envolvido existencialmente nessa comunidade, revela
alegrias, enfrentamentos, busca de aprimoramento de sua auto-imagem etc.
A pessoa que se auto-realiza está em contato com a experiência interna que é
inerentemente produtora de crescimento, o processo organísmico de
valoração. Trata-se de um guia (...) que avalia a experiência por seu potencial
de crescimento (Cloninger, p. 462-463).

O termo Tendência Atualizante será aqui trabalhado no sentido de legitimar de que a
pessoa no cotidiano tende sempre a crescer; a se mostrar positivo, criativo e inventivo
nos ‘modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo’ (Pinel, 2005; 2006; 2007).
3- OBJETIVOS
Foram três os objetivos da dissertação, sendo eles:
1) ‘descrever narrativamente’ as ‘experiências’ que pode me pontuar um ou mais
‘sentido subjetivo’ (no ‘cotidiano inventivo’; no mundo) dos participantes/ educandos de
uma Escola Aberta específica, inserida no que se denomina Programa Oficial da
UNESCO, que se desenvolve dentro Escola Municipal de Ensino Fundamental Izaura
Marques da Silva, da Prefeitura de Vitória, situada no bairro Andorinhas, nessa capital.
A partir de nosso mergulho no campo de pesquisa emergiu mais outros dois objetivos,
quais sejam:
2) ‘descrever narrativamente’ as ‘minhas memórias’ acerca das tentativas em jogar
futebol aos sábados e domingos na escola que freqüentava de segunda a sexta feira
objetivando escolaridade; não era uma ação individual, mas de um grupo de alunos da
mesma escola; com isso pretendo procurar mostrar uma ação local de sentido subjetivo
na objetividade do mundo;
3) ‘descrever narrativamente’ outras ‘experiências de um sentido subjetivo’ (no
‘cotidiano inventivo’) de uma ‘escola aberta’ (não oficializada) que são algumas ruas do
bairro Andorinhas; ruas estas que me levavam ao Programa da UNESCO inserido na
Escola Izaura Marques da Silva.
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4- METODOLOGIA
Procurando responder aos objetivos de pesquisa escolhi uma instituição escolar
denominada de “Escola Municipal de Ensino Fundamental Izaura Marques da Silva”.
Essa escola se localiza no bairro Andorinhas.
Sendo assim, optei e trabalhei com termo ‘sentido’ no intuito de dar rumo/norte/direção
a dissertação.
Sentido é a direção que toma o homem através dos seus ‘modos de ser (sendo) si mesmo
no cotidiano do mundo’ frente às experiências subjetivas positivas e ou negativas (ou os
dois aspectos juntos; indissociados) de sentido na sua vida.
Assim, o termo ‘sentido’ é usado por mim não apenas como sentimentos/ emoções/
desejos/ conhecimentos – algo interiorizado ou interiorano do ser sendo humano – mas
compreendido como leitrmotiv de produzir caminhos ou andanças – ações que são
sentidos também.
Sentido é um termo entendido como sinônimo de ‘compreensão’. Compreender para
Amatuzzi (2001) é o mesmo que empatia: uma tentativa (apenas isso) do pesquisador se
colocar no lugar do outro, tendo um ‘se’ como condição, pois ele não é o outro. Trata-se
apenas de um exercício. Esse processo é “(...) uma participação existencial [grifo
nosso] em um movimento de gestação ou parto no plano do sentido” (p. 41).
Tipo de pesquisa
A dissertação foi construída a partir do método de pesquisa de ‘inspiração’
fenomenológica existencial, associada a uma atitude de participação.
Instrumentos de coleta: produção e acúmulo de dados
A produção de dados ocorreu desde a etapa inicial da pesquisa de campo, que vai além
da coleta, mas que ao mesmo tempo implica nisso também. Quando falamos de
produção de dados referimo-nos também as etapas de análise dos dados, as escrituras do
texto e que persistirá na publicação dos resultados e mais: a circulação do material
escrito; a sua leitura etc. Fomos a campo sem regras prontas.
Foram importantes, antes mesmo de coletar/produzir oficialmente os dados, e ainda
assim já sendo dados (como veríamos depois) as conversas informais e formais e
contatos informais que tivemos com as autoridades ou pessoas envolvidas com o
Programa Escola Aberta.
“Diário de Campo” onde anotava todo o visto e sentido por mim; o que era obtido por
conversas informais; entrevistas etc. Nas idas e vindas esse instrumental era riquíssimo,
pois poderia reescrevê-lo como fiz, muitas vezes, ao ‘retornar-mesmo’ do Programa que
ocorria dentro de um espaço da escola Izaura.
Preferi um termo como escuta participativa a algo que se assemelhasse a observação
participante como pontua e bem Chizzotti (1991). Estudei por diversas vezes esse
método de pesquisa participante e li algumas pesquisas nessa esfera e meu estudo parece
não encaixar e talvez nem se aproximar nessa proposta. Entretanto se eu pegar trechos
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do discurso do autor, essa pesquisa poderia denominar fenomenológica existencial
participante – unindo os dois métodos, que é plenamente possível. Por exemplo, o autor
diz que a observação participante, aqui entendido como um instrumental de coleta/
produção de dados de dados, é “obtida por meio de contato direto do pesquisador com o
fenômeno observado” (p. 90).
A ‘descrição narrada’ no contexto natural e formal das pessoas, que leva a compreensão,
pode estar composta em uma ‘observação compreensiva dos participantes em
participação e ação’.
Usei também uma máquina digital fotográfica.
Produzi entrevistas livres ou fundamentadas em algum dado sentido no instante da
coleta/ produção de dados de dados. Mas eu tinha uma pergunta norteadora (acerca do
‘sentido subjetivo’) que mudava de linguagem à medida que me aproximava de pessoas
diferentes:
Também entrevistamos um memorialista capixaba que estudou e conheceu a Professora
Isaura Marques (da Silva).
Recorri ao aparelho de MP3 para gravar algumas entrevistas, mas nem todas foram
assim capturadas.
Outro instrumento que utilizei foi criado por Amatuzzi (2001). Trata-se do que ele
denominou de Versão de Sentido ou VS.
Finalmente produzimos uma Oficina de Ping-Pong – um instrumental (co)movido pelo
método fenomenológico.
Pessoas pesquisadas ou consultadas
Foram as seguintes pessoas consultadas de modo direto: Oficineiros; ex-oficineiro;
alunos e alunos usuários do Programa; coordenadora do Programa; supervisora do
Programa; a interlocutora do Programa; diretora da escola etc.
Uma outra pessoa que apareceu para que resgatássemos parte de sua história de vida
pessoal e profissional (da professora Izaura) e a relação, por inferência, dessa com o
Programa Escola Aberta.
5. DESENVOLVIMENTO
Neste capítulo intitulado: DESCRIÇÕES NARRADAS: ‘SENTIDOS SUBJETIVOS’
falo sobre os sentidos experienciados vivenciados e encontrados nesse
movimento/produção da pesquisa. Para este artigo trago apenas a Tabela, uma vez que
seria muito difícil ‘resumir’ as Versões de Sentido encontradas no desenvolver da
dissertação.
Um mosaico de sentidos
Mosaico que no texto formaram oito subtítulos.
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São os subtítulos que de certa forma mostram ou revelam as experiências subjetivamente
vividas pelos sujeitos frente ao Programa Escola Aberta, mais a minha experiência
explícita nas ruas e o sentido do nome (nome-ação) que fornece identidade a Escola
pública escolhida para investigação. Colocamos esses subtítulos dentro da Tabela 1.
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Tabela 1: Subtítulos das descrições narradas das experiências subjetivamente vividas por pesquisador,
educador, educandos e outros profissionais ligados ao Programa Escola Aberta instaurada segundo
discurso da UNESCO na Escola de Ensino Fundamental Izaura Marques da Silva, da Prefeitura Municipal
de Vitória e os motivos norteadores para a invenção deles – 2008.
Seqüência
dos títulos

Subtítulos propostos através de Versão de
Sentido (VS) sintéticas

1-I

O sentido está sendo nas minhas lembranças
acerca da minha escola estar aberta e ao
mesmo tempo eu impondo essa abertura.

2 – II

O sentido está sendo na memória biográfica
da história internalizada de vida de uma
professora – uma mestra.

3 – III

O sentido está sendo nas ‘confusões’ de um
ex-oficineiro.

4 – IV

O sentido está sendo na rua, antes mesmo da
Escola Aberta - provocando.

5–V

O sentido está sendo na porta entreaberta da
escola que (co)move o Programa.

6 – VI

O sentido está sendo nas ajudas e pactos na/
da/ com a Escola Aberta na escola.

7 – VII

O sentido está sendo no desejo de
‘ensinaraprender ’ na Escola Aberta.

8 – VIII

O sentido está sendo numa Oficina de ‘PingPong’ através do ‘olhar-sentido’ de um
professor de Educação Física acerca do
‘investimento amoroso’

Fonte: Sobroza e colaboradores, 2008.

Motivos do pesquisador através de Versões
de Sentido mais detalhadas
Aqui ‘eu-mesmo’ resgato minha história, junto
com meus colegas, quando aos sábados e
domingos, em Cachoeiro do Itapemirim (ES)
pulávamos o muro da escola. Descrevo nossas
emoções, nossa coragem de ser (sendo) no
mundo.
Ficamos motivados atrás da professora que dá
nome a escola; partimos da premissa que seu
nome poderia ter alguma relação com nossos
objetivos de pesquisa; que a vida da professora
tivesse dados acerca de uma aproximação ao
nosso tema; que se nós envolvêssemos na sua
biografia capturaríamos experiências cotidianas
subjetivas; que isso pudesse dar algum sentido
ou contribuísse com a compreensão do
Programa Escola Aberta.
Um oficineiro diz mais de uma vez em seu
discurso a palavra “confusão”.
Compreendemos que de fato ainda persiste
confusão acerca do Programa e que talvez esse
sentido subjetivo seja provocativo e que nunca
deverá acabar configurando uma experiência
subjetiva vivida hibridamente.
A partir de uma fala de uma professora e das
duas professoras da banca de qualificação, tive
o insight de descrever a rua e ao mesmo tempo
ir mostrando uma rua movimentada; cheia de
gente usando táticas; pessoas fazendo
negociações; ensinando; brincando etc. A rua é
o lugar-tempo propicio para Educação NãoEscolar e Escolar.
Quisemos pontuar que o Programa Escola
Aberta, de modo simbólico, está com as portas
entreabertas e não totalmente aberta. Ao
mesmo tempo, estando assim estimula ao povo
abri-la.
Aqui desejamos destacar as possibilidades de
no/ do/ com o cotidiano eu posso provocar,
ajudar, fazer pactos para possíveis
intervenções.
Aqui o desejo é a palavra chave de sentido, e
que marca a experiência subjetiva de sentido;
que produz novos rumos nunca acabados –
incompletos que somos sendo.
Fui (co)movido a produzir e ou inventar uma
Oficina de Ping-Pong a partir de uma demanda
do grupo. O sentido subjetivo vivido
experiencialmente exigiu do
‘educadorpesquisador’ investimento amoroso.
Há sentido: ping e pong.
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6. CONCLUSÕES
NOSSO CASO É UMA PORTA ENTREABERTA
Veja bem, nosso caso é uma porta
entreaberta/
E eu busquei a palavra mais certa/ Vê se
entende o meu grito de alerta (...) 121.
Implicações desse estudo
Pretendi refletir acerca de possíveis implicações dessa pesquisa para a Educação em
geral, especialmente a Educação/ Pedagogia Social. Bem como procurarei destacar as
possíveis implicações para a Educação Física de cunho Existencialista Sócio-Histórica.
Trata-se de algo a partir do sentido...
Uma ‘porta entreaberta’ da Escola Izaura Marques... Um caso provocativo...
No sentido concreto e simbólico a porta da Escola Izaura sempre ficou entreaberta. Uma
porta que aportou de sentidos.

Foto 25: A porta entreaberta ao fundo; no primeiro plano a placa de
identificação da escola onde também coletei os dados e a bola (que
coincidentemente um dos educandos jogou) em outro plano e
dimensão: Há sentidos...

121

Trecho da canção “Grito de Alerta” de 1979, de Gonzaguinha ou Luís Gonzaga do Nascimento Júnior
(1945-1991). O trecho da poética é apresentado em um sentido de ambigüidade, pois sentimos essa ‘porta
entreaberta’ da escola Aberta como positiva à medida que é algo provocativa de mais sentires, pensares e
agires. Originalmente a letra dessa canção descreve narrativamente um drama amoroso, onde ‘porta
entreaberta’ pode significar algo parecido com o que desejamos passar ao leitor: essa porta, justo por estar
entreaberta, pode acabar sendo a solução de saída do queixoso (marido, por exemplo) contra o outro (a
esposa, por exemplo). O poeta relata uma ameaçava que faz frente ao outro e a si mesmo. Ao mesmo
tempo o sujeito que queixa parece gostar do modo temperamental e melodramático do outro (que é sempre
algo de si no mundo). Essa apreciação da música foi realizada em parceria com meu orientador.
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Porta entreaberta é um termo de possíveis sentidos sejam eles positivos e ou negativos.
Preferimos os ‘positivosnegativos’.
Simbolicamente há ‘porta entreaberta’ na escola aberta de minha memória. Pulava o
muro e assim eu e meus colegas alcançávamos nosso objetivo: Jogar bola em um campo
sem medidas oficiais e que por isso produzia um sentido de estarmos crescendo e
aprendendo mais no lugar-tempo de ensino e aprendizagem – não necessariamente nessa
ordem. Preferimos desordem.
Também esse simbolismo prosseguiu quando comparei as ruas do bairro Andorinhas
como uma espécie de escola aberta. Um lugar de acontecimentos; de subterfúgios; de
claridade e escuro; de namoros; de jogos; de encontros e desencontros; de ruas estreitas
sem calçadas significando aproximações humanas; um desejo de contato. Brincadeiras
que precisam ser resgatadas frente ao pular amarelinha.
A Pedagogia e a Educação Física podem aparecer nesses espaços de ‘escolas abertas’
não para normalizar ou normatizar, mas para escutar as demandas dos transeuntes e
provocar o que já nela acontece de sentido, ampliando-as se assim for o desejo. Essa
pesquisa-mesma pode ser uma ‘abertura sugestiva’ de intervenção através da escuta
empática que é um dos modos de produzir conhecimento pelo método fenomenológico
existencial de pesquisa.
Uma ‘porta entreaberta’ está assim para ser enfrentada com força, Cuidado (no sentido
de Sorge122) e coragem, como está sendo executada, seja na Escola, seja na escola de
minha memória, seja na escola que a rua representa.
Poética da ‘porta’ como considerações finais inconclusas
Abrindo nossa escola,
Pulando o muro!
Mestra,
Uma nomeação!
Confusão,
Criação!
Provocação,
Ação!
Ruas,
Escolas Abertas ao mundo!
Ajudas, pactos,
Escutas e intervenção!
Conversas e diálogos,
A arte de cuidar intervindo!
Envolvimento Existencial
Artes e manhas!
122

‘Sorge’ – com inicial maiúscula – aparece aqui no sentido de que todos nós, os seres humanos, somos
de Cuidado. O Cuidado nos mostra o descuidado e o Cuidado. Algo sentido como dialético e ao mesmo
tempo híbrido. Trata-se de uma palavra alemã usada por Heidegger que no Brasil se tornou um termo
filosófico, que ao nosso sentir pode ser interpretada como: o homem tem ‘estrutura-cuidado’.
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Desejo:
Ping-pong!
Tantas coisas sentidas
Difícil de nomeá-las!
A escola aberta
Com porta entreaberta!
Possibilidades maiores
Para crianças e jovens!
Em quaisquer tempos
Guerra... Paz... !
Um mergulho experiencial
Subjetividades sentidas!
Sentido da experiência
Tem sentido?
O afeto conduzindo
A beleza de um lugar-tempo chamada:
Escola Aberta da Escola
Escola de Porta Entreaberta
Portas movidas pelas andorinhas
Pelos ‘meninos-meninas’ andorinhas!
Nada, porém é concluído.
Inconcluso que somos (sendo)
Como é (sendo) a Educação Física123
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ARTIGO CIENTÍFICO 22:
EDUCAÇÃO E HUMANIZAÇÃO: O PENSAMENTO E PRÁTICA DE PAULO
FREIRE E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
Eliesér Toretta Zen1
Pensar no amanhã é fazer profecia, mas o profeta não é um velho de barbas
longas e brancas, de olhos abertos e vivos, de cajado na mão, pouco
preocupado com suas vestes, discutindo palavras alucinadas. Pelo contrário, o
profeta é o que, fundado no que vive, no que vê, no que percebe (...) fala, quase
adivinhando, na verdade, intuindo, do que pode ocorrer nesta ou naquela
dimensão da experiência histórico-social. Paulo Freire – “Pedagogia da
Indignação”.
Resumo: Tendo como base a proposta de educação defendida por Freire o artigo busca refletir sobre os
processos de exclusão social e de desumanização na sociedade brasileira. Por fim, postula uma educação
crítica que contribua para potencializar um processo educativo humanizador que supere o processo de
exclusão social inerente ao capitalismo vivido no Brasil.
Palavras-chave: Paulo Freire, educação, exclusão social, humanização.

Introdução
Em 2007 fizemos memória dos 10 anos da morte de um dos maiores educadores que o
Brasil e o mundo conheceram: Paulo Freire. Podemos nos indagar: que contribuições a
vida, obra e pensamento de Freire oferecem para pensarmos a Educação de Jovens e
Adultos? Que importância tem Paulo Freire no atual momento histórico em que o
processo de desumanização dos seres humanos aumenta de forma assustadora e
avassaladora? Nesse sentido convido o leitor para fazer memória de alguns
acontecimentos que marcaram a vida de Paulo Freire. Então gostaria de destacar alguns
momentos e idéias da vida e obra de Paulo Freire que considero fundamentais para
fertilizar nosso ser e fazer pedagógico como professores (as) da Educação de Jovens e
Adultos comprometidos com uma educação humanizadora.
Filho de Joaquim Temístocles Freire e de Edeltrudes Neves Freire, dona de casa, Paulo
Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife. Paulo Freire
aprendeu a ler com os pais, à sombra das árvores do quintal da casa em que nasceu. Seus
pais estiveram presentes no processo de alfabetização ajudando-o a proferir suas
primeiras palavras, palavras de sua infância, palavras de sua prática como criança, de sua
experiência vivida. Pode-se afirmar que Freire teve uma infância feliz. Mas conheceu
muito cedo, o significado da fome e da miséria. Tinha oito anos quando se fizeram
sentir, também no Nordeste, os reflexos da crise econômica de 29. A crise obrigaria a
família Freire a mudar-se, dois anos depois, para Jaboatão, a 18 Km do Recife, onde
parecia ser menos difícil sobreviver. Paulo tinha 13 anos quando perdeu o pai. Paulo
Freire teve uma infância pobre, estudou de favor, o antigo secundário e o pré-jurídico,
em uma escola particular. Pouco depois se tornou professor de português do mesmo
colégio da rede particular de Recife, onde se formou bacharel de direito em 1947. Antes
de terminar a faculdade abriu um escritório de advocacia com mais dois amigos,
desgostoso foi trabalhar no SESI-PE, vindo a conhecer Anísio Teixeira e outros
educadores.
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O pensamento de Paulo Freire e sua teoria do conhecimento deve ser entendido no
contexto em que surgiu – o Nordeste brasileiro – onde, no início da década de 1960,
metade de seus 30 milhões de habitantes vivia na “cultura do silêncio”, como ele dizia,
isto é, eram analfabetos. Era preciso “dar-lhes a palavra” para que “transitassem” para a
participação na construção de um Brasil, que fosse dono de seu próprio destino e que
superasse o colonialismo.
As primeiras experiências do método começaram na cidade de Angicos (RN), em 1963,
onde 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. A partir dessa prática,
criou o método, que o tornaria conhecido no mundo, fundado no princípio de que o
processo educativo deve partir da realidade que circunda o educando. Não basta saber ler
que “Eva viu a uva”, diz ele. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no
seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho.
Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi obrigado a se exilar, porque estava
conscientizando imensas massas populares, o que incomodou as elites conservadoras
brasileiras. Foi preso e passou 75 dias na prisão acusado de “subversivo e ignorante”.
Depois de ficar alguns dias na Bolívia, foi para o Chile onde viveu de 64 a 69 e pôde
participar de importantes reformas, conduzidas pelo governo democrata-cristão Eduardo
Frei, recem-eleito com o apoio da Frente de Ação Popular de esquerda. Na década de 70
assessorou vários países da África, recém-libertados da colonização européia,
auxiliando-os na implementação de seus sistemas de educação. Sobre uma dessas
experiências foi escrita uma das obras mais importantes de Freire que é Cartas à Guiné
Bissau (1977).
O autor da Pedagogia do Oprimido assimilou a cultura africana pelo contato direto com
o povo e com seus intelectuais, como Amilcar Cabral e Julius Nyerere. Paulo Freire
voltou pela primeira vez ao Brasil em 1979 e definitivamente em 1980 com o desejo de
“reaprendê-lo”. O contanto com a situação concreta da classe trabalhadora brasileira deu
um vigor novo ao seu pensamento. Esse breve relato de alguns fatos da vida de Paulo
Freire nos ajuda a pensar na estreita relação entre o seu pensamento e a sua vida.
Podemos nos perguntar: qual é a atualidade do pensamento de Freire? Qual é o legado
que deixou para nós educadores por meio de suas obras? Como o seu pensamento e sua
prática nos ajudam a pensar e construir um outro mundo possível, novas relações
econômicas e humanas, onde o ser humano seja o centro e não o capital, uma sociedade
onde possamos reconhecer-nos como seres que são acima de tudo humanos, solidários e
fraternos? Como seu pensamento pedagógico nos ajuda a pensar um processo educativo
que respeite os saberes, a cultura e a identidade dos jovens e adultos?
A Pedagogia humanizadora de Paulo Freire e a Educação de Jovens e Adultos
(EJA)
Penso que estamos vivendo em de tempos de extrema atualidade do pensamento de
Freire, não somente porque se escreverá ou se pesquisará mais sobre sua obra, mas
porque a realidade social e cultural que alimentou seu pensar e sua prática está tão viva
quanto nas décadas em que ele e tantos outros educadores tentaram responder teórica e
pedagogicamente às interrogações que a realidade lhes propunha. Eis a riqueza de seu
pensamento: olhar para a realidade com sensibilidade humana e pedagógica e entender a
dramaticidade das questões de seu tempo. Assim começa a justificativa de sua obra
Pedagogia do Oprimido:
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Mais uma vez os homens [mulheres], desafiados pela dramaticidade da hora
atual, se propõem a si mesmos como problema... Se fazem problema a ele
mesmos... O problema de sua humanização, apesar de sempre dever haver sido,
de um ponto de vista axiológico, o seu problema central, assume, hoje, caráter
iniludível.2

Este me parece o núcleo fundamental do pensamento e da prática de Paulo Freire
enquanto educador: vincular todo ato educativo, toda teoria pedagógica, em sintonia
com o problema da humanização/desumanização dos seres humanos. A barbárie e os
processos de exclusão social que estamos vivendo nos dias atuais nos dizem da
importância e atualidade do pensamento de Freire. Sua pedagogia se articula numa
sensibilidade amorosa para com os excluídos, para com a dramaticidade de suas
existências, para com os processos humanizadores-desumanizadores da exclusão e da
opressão. O centro a partir do qual se irradia o processo de humanização-desumanização
dos seres humanos está na sua própria inconclusão. Assim afirma Freire (1996 p.58):
E na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como
processo permanente [de humanização]. Mulheres e homens se tornaram
educáveis na medida em que se reconheceram inacabados. É também na
inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos inserta no movimento
permanente de procura que se alicerça [o processo de humanização]. Grifus
nosso.3

Considerando a mútua e indissociável relação entre a educação e o processo de
humanização, Paulo Freire distinguiu duas concepções opostas de educar: a concepção
“bancária” e a concepção “problematizadora”. Na concepção bancária, o educador é o
que sabe e os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa e os educandos, os
pensados; o educador é o que diz a palavra e os educandos, os que escutam docilmente;
o educador escolhe o conteúdo programático e os educandos jamais são ouvidos nessa
escolha e se acomodam a ela; e finalmente, o educador é o sujeito do processo, enquanto
os educandos são meros objetos. Na concepção bancária o “saber” é uma doação, dos
que se julgam sábios, aos que nada sabem. Portanto, a educação bancária tem por
finalidade manter a divisão entre os que sabem e os que não sabem, entre oprimidos e
opressores. Ela nega a dialogicidade e contribui para o processo de desumanização do
ser humano.
A educação problematizadora (humanizadora) funda-se numa relação dialógico-dialética
entre educador e educando onde ambos aprendem juntos. O diálogo é, portanto, uma
exigência existencial que possibilita a comunicação e permite ultrapassar o
imediatamente vivido. É no reconhecimento mútuo entre educador e educando, entre um
saber de experiência feito e vivido, que ambos, educador e educando se tornam sujeitos e
protagonistas de sua educação e humanização.
Conforme Gadotti (2007) podemos sintetizar a proposta de educação de Freire em três
momentos dialéticos e interdisciplinarmente entrelaçados: a investigação temática pela
qual os sujeitos do processo educativo (jovens e adultos) buscam, no universo vocabular
do aluno e da sociedade onde ele vive, as palavras e temas centrais de sua biografia; a
tematização pela qual esses sujeitos codificam e decodificam esses temas; ambos
buscam o seu significado social, tomando assim consciência do mundo vivido; e a
problematização na qual os alunos buscam superar uma primeira visão mágica por uma
visão crítica, partindo para a transformação do contexto vivido.
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Voltando à pergunta incial: que contribuições a vida, obra e o pensamento de Paulo
Freire oferecem para pensarmos a educação de jovens e adultos numa perspectiva
humanizadora superando as condições de exclusão postas pela sociedade capitalista?
Respondo que o pensamento de Freire nos ajuda a construir uma práxis educativa que
considere os sujeitos da educação de jovens e adultos como protagonistas, como sujeitos
de sua história. Sujeitos que são capazes de construirem-se e fazerem-se humanos. Sim,
pois estamos em tempos de brutal desumanização, em que o humano se desumaniza, em
que a barbárie e a miséria aumentam, em que a opressão e a exclusão se alastram como
uma epidemia. Basta vermos (e só vê bem com a mente e o coração) os brutais processos
de desumanização de milhões de seres humanos que invadem as cidades, as favelas, as
ruas e o campo.
A exclusão social: um desafio para a Educação de Jovens e Adultos-EJA.
Uma das primeiras manifestações desse processo de exclusão social e de degradação
humana é o individualismo cada vez mais difuso, que se vai impondo como mentalidade
subjacente aos comportamentos das pessoas nas relações sociais. Segundo Oliveira
(1993), cresce a cada dia a ideologia individualista4 que afirma ser o ser humano um
indivíduo atomizado, marcado por inúmeros interesses e impulsos, que precisam ser
satisfeitos. Tudo o que está além do indivíduo só tem sentido à medida que, de algum
modo, vem responder a seus desejos. Portanto, a socialibilidade legitima-se
utilitariamente, de tal sorte que a sociedade emerge como associação mecânica de
indivíduos para a consecução de seus fins individuais5.
A convivência da miséria e da pobreza aponta para o escândalo moral, que emerge como
fruto de um novo ethos social, aquele que faz do cultivo da própria individualidade o
valor supremo; no nível da economia isso significa uma organização da produção não
em função da satisfação das necessidades humanas, mas da valorização do capital, o que,
em útima análise, implica lucro de alguns e socialmente se traduz na iníqua repartição da
riqueza socialmente produzida e na disparidade das oportunidades de fruição de todos os
benefícios materiais e culturais. O individualismo cada vez mais acentuado torna muitos
insensíveis ao abismo que separa uma multidão de miseráveis de uma minoria opulenta.
O individualismo é o “antônimo” do humano. Apodrece na raiz e contamina na fonte a
possibilidade da vida em comum. É essa mesma ideologia individualista que culpabiliza
as vítimas do desemprego, da pobreza e da fome no Brasil e no mundo. Superar essa
lógica individualista numa perspectiva da solidariedade na formação de jovens e adultos
é uma tarefa urgente que se impõe a nós educadores comprometidos com a
transformação da sociedade.
Conforme Freire (1987) encontramo-nos numa sociedade marcada pelo avanço das
inovações tecnológicas e pela abundância da produção do sistema capitalista, mas,
contraditoriamente, essa mesma sociedade com seu projeto de desenvolvimento excluem
jovens e adultos do exercício de cidadania, pois gera grandes desigualdades sociais,
preconceitos, fome, miséria, analfabetismo e desemprego. Assim declara que é
necessário irmos além das sociedades cujas estruturas oprimem e excluem.
De um lado, reconhece a existência de opressores e oprimidos enquanto classes sociais,
e se posiciona claramente a favor da transformação das condições de existência dos
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excluídos de qualquer poder econômico, social e político que explora e oprime e, de
outro, encontramos também na sua teoria a ênfase dada à importância do
desenvolvimento cultural e humano dos excluídos na luta por uma sociedade mais
igualitária. Nessa direção, confirmamos que a questão central é a educação que, mesmo
possuindo limites, pode contribuir para a transformação da sociedade e da existência
humana dos dominados e excluídos. A educação, então, é vista como uma atividade
política, dialógica e de respeito ao próximo, no esforço de libertação e de
enriquecimento cultural e humano.
Segundo dados do relatório do “Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento” (PNUD) de 2006, dois bilhões de pessoas no planeta vivem abaixo da
linha da pobreza em situação de absoluta miséria e mais de 1 bilhão de pessoas
sobrevivem sem água potável. Como afirma Abramovay (2002) a situação de
vulnerabilidade social6 se apresenta como uma característica distintiva da realidade
social no final dos anos 90 na América Latina. Os dados do CEPAL no final dos anos
90, afirmam que a pobreza na América Latina afetava 35% dos domicílios enquanto que
a indigência ou a pobreza extrema alcançava a 14% (CEPAL, 2000). Nesse contexto,
preocupa o fato de que os jovens e adultos compõem um grupo particular de indivíduos
vulneráveis à situação de pobreza na região.
Para Santos (2000), os países subdesenvolvidos, principalmente o Brasil, conheceram
pelo menos três formas de pobreza e, paralelamente, três formas de dívida social, no
último meio século. A primeira seria a pobreza acidental, às vezes residual ou sazonal,
produzida em certos momentos do ano; a pobreza marginal, produzida pelo processo
econômico da divisão do trabalho, internacional ou interna e, por último, a pobreza
estrutural, que de um ponto de vista moral e político equivale a uma dívida social. De
acordo com Santos (2000):
...a pobreza estrutural torna-se globalizada, presente em toda parte no mundo.
Há uma disseminação planetária e uma produção globalizada da pobreza. Essa
produção maciça da pobreza aparece como um fenômeno banal. Uma das
grandes diferenças do ponto de vista ético é que a pobreza de agora surge,
impõe-se e explica-se como algo natural e inevitável. Mas é uma pobreza
produzida politicamente pelas empresas e instituições globais. Estas, de um
lado, pagam para criar soluções localizadas, parcializadas, segmentadas, como
é o caso do Banco Mundial, que em diferentes partes do mundo, financia
programas de atenção aos pobres, querendo passar a impressão de se interessar
pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o grande produtor da pobreza.

De acordo com a Pnad/2006, o número de pessoas em condições de extrema pobreza
(com renda domiciliar per capita inferior a um quarto de salário mínimo) é hoje de 21,7
milhões em todo o Brasil. A taxa de desemprego é de 8,4% da população
economicamente ativa e o grau de informalidade é de 55,1% do total de trabalhadores
ocupados, em 2006. Segundo Coelho (2008) as desigualdades educacionais constituem
ao lado da pobreza uma das formas de exclusão social no Brasil. O ensino fundamental
(nove anos de escolaridade), etapa caracterizada pelo direito, garantido pela Constituição
Federal, de todos à educação, ainda não foi alcançado por cerca de 65,9 milhões de
brasileiros de 15 anos ou mais. Apenas 26,8 milhões haviam concluído a educação
básica (11 anos ou mais de estudo), cerca de 19,6% do total da população do país. Da
população economicamente ativa, 10 milhões de brasileiros maiores de 14 anos e
integrados à atividade produtiva são identificados como analfabetos ou
subescolarizados.
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Considerando esse contexto de exclusão que vive grande parte da população brasileira e
em especial os jovens e adultos concordamos com Freire (1996) que a finalidade da
educação deve ser a libertação: a educação deve visar à libertação da opressão e da
injustiça, contribuindo para a transformação da realidade para uma mais humana, a fim
de que os indivíduos sejam reconhecidos como sujeitos de história e não como objetos.
A educação deve possibilitar a leitura crítica do mundo, o que implica a denúncia da
realidade opressiva e da alienação desumanizadora, cooperando para o anúncio da
dignidade do homem e de uma realidade mais justa e democrática. Assim, a educação e
no caso da educação de jovens e adultos, deve possibilitar que as pessoas (jovens e
adultos) indignem-se com os problemas da miséria, da fome, da saúde e do desemprego,
apreendendo essa realidade criticamente para transformá-la.
Nesses termos, o avanço do capitalismo demanda cada vez mais que a educação
contribua para que os jovens e adultos compreendam criticamente o mundo; que
contribua para a formação de pessoas (consciências) não adaptadas ao mundo que
impede os indivíduos de se humanizarem, conscientes do seu “eu”, a fim de serem seres
de transformação e, portanto, protagonistas da história. A educação deve ser radical, no
sentido defendido por Marx, quer dizer, ser radical é ir à raiz das coisas. Isso significa
que não devemos escamotear a realidade ou simplesmente dizer que está sendo assim
porque vivemos sob uma ética do mercado que desumaniza as pessoas e as forçam a
oprimir e explorar. Ao contrário, ir à raiz das coisas é desvelar, com uma postura teórica,
técnica, política e ética, os nexos dos problemas do sistema sócio-econômico capitalista.
Considerações finais
No desenvolvimento do artigo buscou-se explicitar alguns dados que revelam a
perversidade da exclusão social provocada e agravada pelo desenvolvimento do
capitalismo no Brasil. De acordo com Coelho (2008, p. 86) o que ocorre no Brasil é uma
síntese de mediações do tecido estrutural de subdesenvolvimento e da associação
subordinada aos centros hegemônicos do capital, em que a própria atividade educativa e
o desenvolvimento da tecnologia servem aos interesses do capital nacional e
transnacional e não à melhoria da qualidade de vida da população.
Se por um lado a humanidade alcançou um nível de desenvolvimento científico e
tecnológico nunca visto antes, por outro, a ciência não está a serviço da humanização do
ser humano e sim a serviço do capital. As relações entre trabalho, educação e emprego
são partes das contradições sociais, cujo centro é o trabalho produtor de mercadorias e
cuja força motriz é a exigência da produção de valor excedente, nas novas condições
sociais do capitalismo, sob o comando financeiro e organizacional da ciência e da
tecnologia. (CASTRO, 2004, p. 85).
Atacam-se, funcionalmente, manifestações da pobreza, enquanto estruturalmente se cria
a pobreza ao nível mundial7. E isso ocorre com a colaboração passiva ou ativa dos
governos nacionais e dos organismos internacionais. Do ponto de vista ético não
devemos e não podemos aceitar sem questionar esse processo de naturalização das
desigualdades e da degradação das condições mínimas de existência dos seres humanos.
O fato de que tanto a pobreza quanto o desemprego serem considerados por muitos (os
ideólogos neoliberais) como “naturais”, inerentes ao processo econômico e produtivo é
uma falácia que precisa ser desmitificada. A economia em seu sentido etimológico (do
grego oikos nomos) quer dizer normas da casa. As normas são modificadas sempre que a
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casa não consegue mais prover ou oferecer condições de uma vida humana e digna para
todos os seus habitantes. Nesse sentido, Bertolt Brecht em seu poema nos ajuda a pensar
um outro mundo possível:
Nós vos pedimos com insistência: nunca digam: isso é natural! Diante dos
acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão. Em que
corre sangue. Em que o arbitrário tem força de lei. Em que a humanidade se
desumaniza. Não digam nunca: isso é natural! A fim de que nada passe por ser
imutável!

Enquanto educadores comprometidos com a humanização dos seres humanos não
devemos aceitar o discurso cínico de que o capitalismo é o fim da história e nem
tampouco a falácia do neoliberalismo de que a pobreza, o desemprego e a exclusão no
mundo é uma fatalidade. Decretar a morte do horizonte histórico e utópico equivale a
afirmar a morte da esperança como dimensão inerente ao ser humano. Nesse sentido, a
vida, o pensamento e a práxis educativa de Freire nos motivam a repensar o nosso fazer
pedagógico procurando potencializar a dimensão utópica de todo ato educativo
humanizador. Utopia não no sentido do nunca será, de algo irrealizável, mas do ainda
não. Para o pensador pernambucano a utopia não é idealismo; é a dialetização dos atos
de denunciar e anunciar (profeticamente) é o ato de denunciar a estrutura desumanizante
e de anunciar novas relações entre as pessoas tendo por base a dignidade humana. Por
esta razão, a utopia é também compromisso histórico com a humanização do gênero
humano e a construção de uma nova sociedade.
Como afirmava Freire temos o dever ético de lutar por uma educação democrática e
dialógica, que respeite a linguagem, a cultura e a história de vida dos educandos, na qual
professores e estudantes, conjuntamente, ressignifiquem a realidade histórica que os
cerca, discutindo-a criticamente, sem jamais desvincular os conteúdos da vida cotidiana.
Nessa perspectiva, a educação, mesmo possuindo limites, pode contribuir para a
formação de cidadãos críticos, na medida em que denuncia e anuncia os processos de
opressão e exclusão, despertando os jovens e adultos para a necessária transformação
social.
 Enquanto vivermos em “tempos de cólera”, de exclusão, de miséria, desemprego,
analfabetismo, violência, de preconceitos e de negação da humanidade do ser humano,
enquanto houver um mínimo de sensibilidade humana e de esperança dentro de nossos
corações, Paulo Freire, continuará incomodando a teoria e a prática educativa formal e
informal com seu legado humanizador e sua fé nos homens e mulheres como sujeitos da
história e construtores de um mundo humano e fraterno.
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RESUMO: Pretendemos com esse artigo realizar um recorte na Educação Matemática Crítica focando
nosso olhar no pensamento de Paulo Freire. Esse pensamento pretende-se compor a partir das leituras de
Educação Matemática Crítica e Pedagogia Crítica realizadas por pensadores da educação. A discussão está
centrada na constituição do lugar emancipatório que a educação pode promover, focando para a
matemática como uma disciplina curricular, que muito pode contribuir para socialização e democratização
social. Diferenças podem ser reduzidas quando a Educação Matemática se apresenta atrelada à Educação
Crítica.
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A Educação Matemática Crítica floresce a partir da década de 1980 com a publicação de
Ubiratan D’Ambrósio sobre suas considerações sobre a relação entre matemática e
sociedade intitulada “Matemática e sociedade: várias considerações históricas e suas
implicações pedagógicas”. Esse campo de estudo só se solidifica a partir da publicação
do artigo “Educação Matemática versus Educação Crítica” escrito pelo pesquisador Ole
Skovsmose em 1985. Sua solidificação como área de estudo ocorre em 1990 quando o
mesmo pesquisador lança o livro “Educação Matemática Crítica: a questão da
democracia”.
Segundo o pesquisador:
A matemática tem um campo extenso de aplicações [...] a matemática tem a
função de ‘formatar’ a sociedade [...] para tornar possível o exercício dos
direitos e deveres democráticos, é necessário estarmos aptos a entender os
princípios-chave nos ‘mecanismos’ do desenvolvimento da sociedade, embora
eles possam estar ‘escondidos’ e serem difíceis de identificar (SKOVSMOSE,
2001, p. 39-40).

É a partir dessa ótica, de interpretação das sociedades contemporâneas, que Ole
Skovsmose vai difundir suas pesquisas e inaugurar, sendo um referencial dinâmico, a
tendência de pesquisa e ação didática intitulada Educação Matemática Crítica.
Antes de centramos o olhar sobre Paulo Freire consideramos importante alçar vôos sobre
a Educação Matemática Crítica em sua essência. Quando nos reportamos a essa temática
não podemos de referenciar Marilyn Frankenstein, Arthur Powell, Paulus Gerdes, John
Volmink, Munir Fasheh, Ubiratan D’Ambrósio, Stieg Mellin-Olsen, David Mora, e o já
referenciado Ole Skovsmose. De acordo com Borba (2001, p.7), nem todos esses
expoentes, da teoria matemática, que interconecta aspectos políticos da educação
matemática com questões ligadas ao poder, “[...] usaram a denominação Educação
Matemática Crítica [...] e há, é claro, outras pessoas, em outros cantos do mundo,
124
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desenvolvendo prática que se encaixam nesse movimento”.
Cabe ressaltar a
significância dessas pesquisas para esse nascente campo de estudos da educação
matemática.
Quando nos reportamos à Educação Crítica, também nos cabe realizar referências aos
pesquisadores da escola de Frankfurt – dentre eles Adorno, Horkheimer, Habermas e
Marcuse – como precursores da discussão sobre a Teoria Crítica – um dos suportes
teóricos da pedagogia crítica – e nosso convidado como ator de uma (re)leitura científica
sobre a educação contemporânea, Paulo Freire. Segundo nosso ator principal:
O diálogo crítico e libertador, dado que supõe a ação, deve dar-se com os
oprimidos, qualquer que seja o grau em que se encontra a luta por sua
libertação [...] O que pode e deve variar, em função das condições históricas,
em função do nível de percepção da realidade que tenham os oprimidos, é o
conteúdo do diálogo (FREIRE apud BECERRA, 2001).

Acreditamos que esse foi um dos pontos centrais do pensamento da Teoria Crítica, que
possibilitaria uma discussão mais ampla sobre a Educação, que em consonância com o
pensamento de Paulo Freire possibilitaria o nascimento de uma corrente de estudos em
Educação Matemática, a qual buscamos vislumbrar nesse texto realizando o recorte
proposto.
Os fundamentos da Teoria Crítica são referências para o pensamento de Paulo Freire
apesar deste não se considerar envolto em plenitude por essa corrente teórica por possuir
alguns embates conceituais em seus suportes analíticos. Um dos paradigmas a ser
rompido pela pedagogia freiriana tem seu foco na dialogicidade necessária ao processo
educativo na busca de uma coletividade com essência igualitária, não excludente, como
podemos observar no discurso de Becerra:
[...] Freire (1979), quien a pesar de no definirse claramente como seguidor de
esta teoría social, los principios de su trabajo han formado parte de los
basamentos de la llamada pedagogía crítica, y por lo tanto permiten realizar
esta asociación: (2005, p. 172).
[...] el diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por
el mundo, se pronuncian, esto es, lo transforman y, transformándolo, lo
humanizan, para la humanización de todos [...] No hay ni puede haber
invasión cultural dialógica, manipulación y dialógica son términos
excluyentes (FREIRE apud BECERRA, 2005, p. 172).

Cabe ressaltar, no discurso de Freire, o processo de transformação na busca de um
processo de transformação coletiva, no sentido pleno da palavra, onde todos são
incluídos. Todos os sujeitos são potencialmente possíveis cognitivamente. A busca
coletiva de humanização, como característica intrínseca do ser social – na visão freiriana
–, deve constituir-se no âmbito educativo e político. Emancipação e libertação são
objetivos maiores a serem alcançados por todos os sujeitos. Observamos, em detalhe,
essas idéias no discurso de Mora (2005, p. 145):
La idea central de la educación emancipadora y libertadora consiste en
agragar a la eduación compresiva crítica el esclarecimiento y la
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concientización política. Ambos aspectos, de acuerdo com los principios de
la neurodidáctica, forman parte de las necesidades cognitivas de las personas
y, pos otro lado, tienen que ver directamente con los derechos fundamentales
de toda la población .

A hierarquização, em grupos, está caracterizada no pensamento de Freire partindo do
olhar colonizador e alcançando patamares de análise societal na estruturação hierárquica
das sociedades contemporâneas. A relação entre esses grupos se dá no âmbito do
conhecimento, que habita cada grupo a partir do poder-conhecer possível pelo processo
de dominação. Corroborando com Silva (2005, p.62): “[...] por estarem em posição
dominada na estrutura que divide a sociedade entre dominantes e dominados, esses
grupos [dominados] tinham um conhecimento da dominação que os grupos dominantes
não podiam ter”.
O processo de dominação poderá ser rompido a partir dos movimentos educacionais
onde o conhecimento pode ser potencializado por todos os indivíduos de forma crítica. A
busca das possibilidades de libertação ocorre em um processo dialógico. O mundo real
passa a ser vislumbrado pelos sujeitos como um campo cognitivo e construtivo no
processo de emancipação fundamentada numa expectativa coletiva de libertação.
Um aspecto muito importante desta expectativa para Freire é a conscientização das
pessoas – o desenvolvimento de sua consciência crítica – que, ele afirma, pode emergir
apenas através de uma educação dialógica de colocação de problemas. Uma vez que a
ação não pode ser dicotomizada da reflexão e educação crítica desenvolve conhecimento
crítico, Freire vê a educação como vital para ajudar as pessoas a se tornarem sujeitos
envolvidos numa mudança social libertadora (FRANKENSTEIN, 2005, p.109).
O conhecimento crítico não está dissociado nem do senso comum nem do conhecimento
científico. É o diálogo entre esses “lugares discursivos” que se dá o processo de
libertação. Cada povo tem sua cultura que não é conhecimento universal científico, mas
que faz parte daquele grupo social e não deve ser negado em sua plenitude, e sem
estabelecer contrapontos na tentativa de (re)construir ideais libertadores apoiados em
fundamentações teóricas e científicas que possibilitem a emancipação individual e
coletiva.
“Freire nos aclara el problema de la transición entre la ciencia común de los pueblo y la
ciencia conciente, mediante el proceso de concientización de los sujetos y las
colectividades” (MORA, 2005, p. 36). Esse processo de transição encontra fronteiras de
resistência fortalecidas pela estrutura hierárquica e pelas relações de poder estabelecidas.
É latente no discurso freiriano a revelação de uma utopia social caracterizada pela
igualdade como possibilidade emancipatória.
La pedagogia de Freire [...] está enfocada hacia la resistência política com la
finalidad de generar transformaciones profundas, lo cual está unido, al
mismo tiempo, com la esperanza, la utopía, lo posible e imagíale, la
trascendencia y el deseo de seguir iviendo, pero digna y humanamente
(MORA, 2005, p. 32).

O ser humano-social, no pensamento freiriano, se dá a partir do movimento político
necessário no embate entre os grupos sociais constituídos. O processo libertário se

319
possibilita quando os sujeitos, em seus grupos, ficam cientes das necessidades do
apoderamento do saber e da construção necessária de conhecimentos que se constituam a
partir dos saberes cotidianos, culturalmente constituídos, fundidos aos saberes científicos
universalizados.
A acção política tem o propósito da mudança [...] em que as pessoas podem
transcender-se ao tomar conhecimento do que perderam e empenharem-se na
busca daquilo que estão a perder (FREIRE apud SKOVSMOSE; VALERO,
2002, p 17).

Nesse aspecto, de apoderamento, observamos o enviezamento do discurso freiriano,
partindo para uma vertente desconstrutora dos elementos fundantes da Teoria Crítica. As
relações sociais devem ser rompidas, e ao sujeito deve ser oportunizada a emancipação.
Paulo Freire, por exemplo, desenvolveu suas idéias bem independente da teoria crítica.
A idéia mais geral e unificadora é: para que a educação, tanto como prática quanto como
pesquisa, seja crítica, ela deve discutir condições básicas para a obtenção do
conhecimento, deve estar a par dos problemas sociais, das desigualdades, da supressão
etc., e deve tentar fazer da educação uma força progressivamente ativa. Uma educação
crítica não pode ser um simples prolongamento da relação social existente. Não pode ser
um acessório das desigualdades que prevalecem na sociedade. Para ser crítica, a
educação deve reagir às contradições sociais (SKOVSMOSE, 2001, p. 101).
A dinamização da educação, a partir do movimento emancipador, revoga-se em
processos dialógicos. Professor e aluno são sujeitos, não cabendo a transferência de
informações, mas uma coleta dinâmica de elementos que representem a coletividade e
seus interesses. O modelo criticado por Freire, como nos aponta Silva (2005, p.58-59),
deve ser combatido e reconstituído.
A educação bancária expressa uma visão epistemológica que concebe o conhecimento
como sendo constituído de informações e de fatos a serem simplesmente transferidos do
professor para o aluno. [...] Nessa concepção, o conhecimento é algo que existe fora e
independentemente das pessoas envolvidas no ato pedagógico.
“Parece evidente que Paulo Freire não desenvolveu uma teorização específica sobre
currículo” (SILVA, 2005, p. 57). Apesar dessa característica seus estudos apontam para
possibilidades reflexivas sobre o currículo e conteúdo educacionais.
Freire é inflexível em que o conteúdo de uma educação para a consciência crítica deve
ser desenvolvido pela busca com os estudantes de idéias experiências que dêem
significado a suas vidas (FRANKENSTEIN, 2005, p.112).
Na condução para essa significância podemos observar a contextualização libertária. No
cotidiano se constituem os elementos norteadores do processo educativo onde as
verdades são constituídas a casa instante de cognição, e em cada instância educacional.
“Embora Freire insista que ‘Não existe algo como ignorância absoluta ou sabedoria
absoluta’ (1973), ele também afirma que numa sociedade opressiva o conhecimento das
pessoas está em diferentes níveis” (FRANKENSTEIN, 2005, p.108). Essa sabedoria se

320
objetiva em conhecimentos contextualizados. A ação do sujeito se faz necessária para a
concretização do mundo real a partir do mundo imagético.
Para Freire, conhecimento é continuamente criado e recriado tal como pessoas refletem e
agem no mundo. Conhecimento, portanto, não é fixo permanentemente nas propriedades
abstratas dos objetos, mas é um processo onde adquirir o conhecimento existente e
produzir novo conhecimento são ‘dois momentos no mesmo ciclo’ (1973)
(FRANKENSTEIN, 2005, p.104).
Os dois momentos apontados por Freire nos remetem a dialogicidade existente no
processo de construção do conhecimento. Emergir socialmente e emancipar-se
transportam o indivíduo ao lugar de sujeito, aquele que possui ação significativa no
processo.
O ideal social, humanitário e igualitário, busca a superação da cadeia de dominação
implementada nos processos de colonização, no passado, e globalização, na atualidade.
O homem-objeto no processo de construção do conhecimento, fomentando a
possibilidade do ser no mundo.
Para Freire, o propósito do conhecimento é as pessoas se humanizarem, superando a
desumanização através da resolução da contradição fundamental da nossa época: aquela
entre dominação e libertação (FRANKENSTEIN, 2005, p.106).
Cabe evidenciar o momento inicial, apontado pela pedagogia freiriana, a alfabetização.
Nesse pensamento, o sujeito potencializa-se a partir do pressuposto de elaboração
simbólica dos elementos lingüísticos que codificam o mundo social. O ser-no-mundo
libertado apresenta-se possível a partir desse processo. Segundo Freire:
Alfabetização se torna uma parte importante de um currículo libertador porque a leitura
capacita as pessoas a tomarem distância do imediatismo concreto de suas vidas diárias,
de modo a compreender mais claramente como suas vidas são modeladas pelo mundo,
ao mesmo tempo que o modelam (apud FRANKENSTEIN, 2005, p.112).
O mundo social apontado nos remete ao resgate do processo dialógico de construção do
conhecimento, sendo esse considerado dinâmico, onde o sujeito é agente primeiro. No
processo educacional, o conhecimento deve apresentar-se como um sujeito a ser
alcançado pela prática cotidiana libertária. Individualmente, na busca de um ideal
humanizador, os indivíduos somam forças e reelaboram o mundo social, potencializando
seu ser-no-mundo. Os educadores assumem papel relevante nesse processo.
O uso das idéias de Freire como fundamento teórico para nossa prática da sala de aula
situa essa prática individual dentro da mais ampla luta ideológica e política para a
humanização. Tornamo-nos mais profundamente comprometidos à medida que
percebemos como nossas ações estão ligadas a esta luta coletiva (FRANKENSTEIN,
2005, p.137).
Projetar mudanças radicais faz-se uma arma discursiva preponderante. O que não pode
ser esquecido é que paradigmas precisam ser rompidos. Historicamente, na Educação,
ações radicais, quando implementadas, não alcançam êxito desejado.
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A luta ideológica comprometida coletivamente necessita de um olhar holístico sobre a
Educação. Estabelecer parâmetros na prática cotidiana escolar deve ser pressuposto de
(re)significação, porém deve-se levar em consideração todas fronteiras cognitivas. Não
podemos desprezar as forças ideológicas políticas, sócias e econômicas, as quais a
Educação está subjugada. Sobrepor essas forças é algo de parca inconsistência.
Paradigmas necessitam de ruptura desejada pelos sujeitos em processo emancipatório.
Educar é descolonizar a partir do cotidiano fundamentando-se na ruptura dos ideais
colonizadores nos diversos níveis educativos, essencialmente nos meandros do poder de
prescrição nacionalista dos currículos onde se colocam as idéias de colonização de forma
obscura.
La idea central, según Friere (1973) y Adorno (1973), tiene que ver con la
superación de la deseducación, fomentada contrariamente mediante el trabajo
cotidiano de la escuela, por los aparatos ideológicos reaccionarios de las
sociedades actuales. El concepto propuesto por Adorno (1998) e Friere
(1998) sobre el impluso y desarrollo de una educación para la emancipación,
deve ser rescatado, ampliado, fortalecido y practicado en los diversos
ámbitos del sistema educativo (MORA, 2005, p. 146).

Devemos salientar que é na sala de aula, no trabalho do docente, no cotidiano escolar,
que as rupturas coloniais iniciam-se. Freire acredita que esse momento inicial é básico
para o processo de ruptura paragmática.
A dinâmica educativa, que deve atender a esse ideal, necessita de um olhar e uma prática
cotidiana que valoriza o sujeito aprendiz. Devemos evidenciar que todos, no processo
educativo, somos aprendizes e, por isso, participamos ativamente da dinâmica de
aprendizagem.
“A metodologia de Freire tem muito comum com idéias humanísticas sobre ensino
centrado no aluno, mas suas idéias vão além daqueles métodos em termos de suas
intenções” (FRANKENSTEIN, 2005, p.130). Apesar da pegagogia freiriana ser
reconhecida, por inúmeros pensadores, como um método de ensino, reconhece-la no seu
caráter filosófico e sociológico faz-se necessário. Freire aponta em seu discurso que a
Educação objetiva-se além de uma cognição simbólica do mundo social. Alfabetizar,
para Freire, tinha um caráter de letramento. Cabe ressaltar que esse termo é atual. Talvez
esse seja o motivo de Freire não utilizá-lo em seu discurso, porém é claro neste que na
sua construção discursiva a Educação busca a libertação não apenas a partir da
dominação dos códigos lingüísticos, mas fundamentada na (re)significação do ser-nomundo a partir da (re)elaboração de concepções humanizadoras, emancipadoras e
libertárias.
O cotidiano escolar deve transpor-se aos muros da escola e aos limites da educação. O
ser-no-mundo deve evidenciar-se em todos momentos sociais. O processo lingüístico
deve possibilitar os indivíduos potencialmente na cognição e construção de um mundo
igualitário a partir de um processo emancipatório.
A metodologia de Freire dirige [...] os professores a considerarem como os
estudantes se tornam independentes em decodificar os problemas codificados
na barragem de dados quantitativos encontrados em suas vidas
(FRANKENSTEIN, 2005, p.130).
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Pautando-se em um processo metodológico didático devemos caracterizar a pedagogia
em discussão como uma abordagem fundamentada em um contexto. A alocação do
meio, na qual o sujeito está inserido – na esfera macro e na esfera micro –, no processo
educativo deve oportunizar uma significação real e consciente das idéias educativas.
Para efetivação desse processo
[...] a colocação freiriana de problemas pretende envolver os estudantes num
diálogo e numa investigação com os professores. Freire insiste em que as
pessoas não podem aprender através de um processo bancário
(FRANKENSTEIN, 2005, p.115).

A desalocação do processo bancário instituído se apresenta como possibilidade de
(re)significação de mundo. Podemos caracteriza-la no discurso freiriano:
Hoy, afortunadamente, sabemos que los seres humanos aprenden con mayor
y mejor facilidade, si el trabajo escolar es contextualizado, vinculado con la
realidad concreta de los(as) participantes, activo, participativo, cooperativo,
etc (FREIRE apud MORA, 2005, p. 88).

Não só contextualizar, mas ativar os sujeitos no processo cognitivo é necessidade
preponderante na construção de uma sociedade igualitária. Corroborando com o
pensamento freiriano, a construção do conhecimento se possibilita quando os sujeitos
além de “ativos” se colocam no lugar investigativo. A busca pelo “novo”, a
experimentação, a dialogicidade são elementos significativos nesse processo.
Freire evidencia as responsabilidades de professores para desafiar as crenças
tidas por certas pelos alunos, enquanto assegura simultaneamente que os
alunos
se
tornam
seus
‘co-investigadores’
neste
processo
(FRANKENSTEIN, 2005, p.134).

Considerando o caráter colaboratório do processo devemos nos ater às diferenças
existentes entre os sujeitos destacando as potencialidades de cada um perante a ação
construtiva. Freire considera que as marcas do passado e as diferenças entre indivíduos
podem originar uma distribuição de funções não igualitária, porém não podemos incorrer
no caminho não dialógico e participativo, como nos aponta Mora (2005, p.110).
Existe el riesgo, evidentemente, que recaiga la mayor parte del trabajo, las
tareas y responsabilidades en algunos(as) de los(as) participantes; en muchos
casos en manos de los(as) mismos(as) docentes, quienes por variadas razones
deciden tomar las riendas y el control de las actividades didáticas, lo
cualtraería como consecuencia que los(as) estudiante continúen jugando um
papel passivo, propio de la educación bancária, tal como describió
magistralmente Freire.

Emancipar é promover dialogicidade, confluência de ideais e busca de novos patamares
de cognição, onde todos são sujeitos. “Paulo Freire tem discutido a relação professoralunos em conexão com o que chama de ‘pedagogia emancipadora’ “: (SKOVSMOSE,
2001, p. 17).
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Através do diálogo, o professor-dos-estudantes e os estudantes-do-professor
se desfazem e um novo termo emerge; professor estudante e estudantesprofessores. O professor não é mais meramente o o-que-ensina, mas alguém
a quem também se ensina no diálogo com os estudantes, os quais, por sua
vez, enquanto estão ensinando, também aprendem. Eles se tornam
conjuntamente reaponsáveis por um processo no qual todos crescem
(FREIRE apud SKOVSMOSE, 2001, p. 17).

Dialogar com Freire perante a educação matemática acreditamos ser abrir canais de
conversação entre a matemática acadêmica e a matemática cotidiana. O ensino da
matemática escolar esteve, e ainda está, pautado na matemática pura, não direcionada
aos aportes de leitura do mundo – literacia matemática. Significar a Matemática para a
comunidade educativa escolar acreditamos que seja o caminho necessário de
emancipação e libertação dos sujeitos cognitivos. A prática escolar cotidiana. Aspectos
qualitativos e interpretativos devem ser valorizados e evidenciados junto aos educandos
a fim de propiciar uma construção do pensamento matemático que permita ao sujeito um
descolamento acadêmico em direção à uma desamarração social. Reconstruir essa
prática acadêmica, além de ser tarefa das prescrições curriculares oficiais deve ser tarefa
do docente.
A teoria de Freire compele os professores de matemática a provarem os
significados não positivos do conhecimento matemático, a importância do
raciocínio quantitativo no desenvolvimento da consciência crítica [...] sua
teoria pode fortalecer nossa atenção sobre os inter-relacionamentos entre
nossa prática de ensino diária concreta e o contexto ideológico e estrutural
mais amplo (FRANKENSTEIN, 2005, p.117).

Contextualizar a Matemática acadêmica acreditamos ser o propósito básico da Educação
Matemática Crítica. O contexto social, político e econômico deve ser incorporado em
busca de um ser-no-mundo adaptado e capaz de descolamentos do processo de
colonização. Instrumentalizar os sujeitos cognitivos cabe à escola e ao processo de
ensino e aprendizagem da Matemática. Possibilitar aos sujeitos uma leitura holística e
interpretativa do mundo apresenta-se como tarefa maior do ensino da matemática na
visão crítica.
Por supuesto, tal como señala Freire (1979), no es conveniente, para alguns
grupos de poder, tratar en las clases de matemática desafios y situaciones
conflictivas [...]. Obviamente cada uma de estas temáticas debe y tiene que
ser estudiada en las escuelas, especialmente en matemáticas (MORA, 2005,
p. 93).

Possibilitar uma leitura do mundo significativa – onde as relações de poder possam ser
observadas e contestadas – é tarefa das linguagens aprendidas na escola. Informações
diversas estão disponíveis no cotidiano social. A filtragem e interpretação das
informações devem se dar a partir de pressupostos acadêmicos de construção da
linguagem que podem possibilitar ao sujeito um aprisionamento ou um processo de
emancipação político, social e econômica.
Na educação crítica a discussão da “alfabetização” tem tido um papel
importante, especialmente em virtude do trabalho de Paulo Freire, que
desenvolveu a dimensão política da educação com base nesse termo. [...] Faz
sentido dizer que a alfabetização matemática é uma condição necessária na
sociedade de hoje para informar pessoas sobre suas obrigações, e para que
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possam fazer dos processos essenciais de trabalho? (SKOVSMOSE, 2001, p.
102).

Acreditamos que o ser-no-mundo atinge sua plenitude quando o sujeito é capaz de
realizar uma leitura de mundo significativa. Alfabetizado, o sujeito possibilita-se como
elemento vivo na constituição social coletiva e na sua inserção como mobilizador social
capaz de movimentar as esferas políticas que instituem o processo de dominação.
O conceito de Freire acerca de conhecimento crítico nos conduz a explorar
não meramente com as estatísticas [ou a matemática] são não neutras, mas
por que e no interesse de quem. Certamente não é acidental que as
estatísticas [ou a matemática] são muito mais úteis aos conservadores que aos
radicais (FRANKENSTEIN, 2005, p.119).

Ideologicamente, a dominação da cultura erudita pela classe dominante conduz os
sujeitos aprendizes a subjugação social, econômica e política. As políticas instituídas no
processo de colonização são reproduzidas até a atualidade. Reconstruir esse processo é
função dos sujeitos que constituem essa sociedade. Para tal empreitada é necessário que
os mesmos se instrumentalizem na busca de um ideal humanizador. Para criticar a
estrutura social estabelecida o conhecimento das linguagens tem caráter primordial.
A linguagem matemática se apresentou como elemento controlador e favoreceu o
distanciamento dos sujeitos das questões centrais da política e principalmente da
economia, instâncias primeiras de controle social. Dominar essa linguagem significou, e
significa, fazer parte elite controladora, ditadora de regras e normas de conduta e
alocação social. O uso cotidiano da matemática não habilita o sujeito em competências
emancipatórias. O processo crítico de leitura de mundo deve ser construído a partir da
interlocução entre a matemática escolar e a matemática acadêmica. A dialogicidade dos
conteúdos escolares, a partir do olhar freiriano, pode privilegiar a crítica do processo de
dominação cultural, e historicamente estabelecidos, a partir do movimento colonizador.
Aplicar a teoria de Freire para Educação Matemática direciona nossa atenção
para com os mais correntes usos da Matemática apóiam ideologias
hegemônicas, como educação matemática crítica pode desenvolver
compreensão crítica e levar à atenção crítica (FRANKENSTEIN, 2005, p.
122).

Acreditamos que o recorte estabelecido possa ser ampliado por outros autores e olhares a
partir do desejo fundante de (re)construir o pensamento freiriano em busca da construção
do pensamento matemático contemporâneo tendo como referencial a Educação Crítica.
Essa proposta educativa, que tem como primícias o processo de emancipação, exalta a
participação ativa de todos os agentes envolvidos na busca e consolidação de uma
sociedade justa e igualitária como nos propôs Paulo Freire. Para tal empreitada cabe aos
educadores oportunizar seus educandos essa postura emancipadora partindo de suas
próprias mudanças de postura, quanto sujeito educativo, em favor da Educação.
Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não
ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada
de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e
aquilo. Não posso ser professor a favor não importa o quê. Não posso
ser professor a favor simplesmente do Homem ou da Humanidade,
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frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da
prática educativa (FREIRE, 2003, p.102) .
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ARTIGO CIENTÍFICO 24:
REFLETINDO A FORMAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A FORMAÇÃO DE UMA CIDADANIA
PLANETÁRIA
Márcia Moreira de Araújo 126
Resumo: Os sistemas educacionais atualmente não dão conta de atender as demandas da sociedade que se
encontra descontextualizada e atravessada por intempéries que emergem de um crescimento econômico
desenfreado .O atual modelo civilizatório imposto pelo paradigma dominante atua numa perspectiva de
especializar, fragmentar o conhecimento e levando a ausência de respostas para solucionar a crise
ambiental que estamos vivendo. Este ensaio propõe uma discussão acerca da profissionalização docente ,
abordando as tendências dessa profissão e abrindo um paralelo com a educação ambiental que atua numa
perspectiva de formação de professores/ras engajados , críticos e participativos nas discussões políticas ,
éticas e sociais na realidade local e global.Abre um diálogo com autores que abordam a
transdicisplinaridade e a complexidade como possibilidade de entendimento do que está posto atualmente ,
fazendo parte da formação desse profissional que pretende atuar numa perspectiva de coletividade e
formação de uma cidadania planetária.
Palavras-Chave: formação de professores, Educação ambiental, complexidade, transdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
Através dessa análise venho propor uma reflexão sobre a formação docente a partir das
tendências dessa profissão marcada por épocas distintamente históricas, atravessadas por
incertezas e inseguranças herdadas da modernidade que nos sucumbiu a um pensamento
lógico e linear e aprisionou o conhecimento a partir de delimitação de áreas específicas,
que não permitem o estabelecimento de conexões. Infelizmente, tal modelo imposto não
deu conta de solucionar problemas comuns da vida humana, levando os sistemas sociais
a falência e a desorganização. Poderíamos até afirmar que a desarticulação desses
saberes promoveu uma divisão social , sendo autora de um processo de degradação que
surge como uma das conseqüências da industrialização , da busca excessiva pelo
progresso e que os sistemas educacionais não dão conta de responder a demanda que
emerge das sociedades atuais.
Paralelo a essa crise paradigmática existente, estudos e práticas em Educação ambiental
vem de encontro ao que foi imposto como “modelo educacional”, partindo para uma
prática transgressora, que não aprisiona o conhecimento em disciplinas, mas que
permeia entre, através e além, propondo uma junção entre o que até agora esteve
disjunto. MORIN (2000) fala que uma educação para a compreensão está ausente do
ensino. O Planeta necessita, em todos os sentidos de compreensão mútua, em todos os
níveis educativos e pede a reforma das mentalidades. É preciso pensarmos então, em
uma educação para o futuro.
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CARVALHO, J.M. (2004) nos adverte sobre a complexidade e a abrangência das
transformações que vem ocorrendo em nível mundial – estando relacionadas com os
fenômenos da globalização, com os avanços científicos e tecnológicos e com a adesão a
um projeto neoliberal do mundo e da sociedade, trazem para os profissionais da
educação e suas instituições formadoras, uma exigência imediata e urgente no sentido de
estudar, aprofundar, debater, articular e propor um projeto histórico e uma política
nacional para a profissionalização do magistério, uma das questões centrais nas
discussões atuais sobre o professor.
Estamos vivendo uma época de inseguranças implícitas no desafio de perceber o novo
em suas múltiplas formas de pensar o real, época em que o sujeito humanista parece não
estar mais no controle de seu destino, época histórica em que a cultura não é mais vista
como uma reserva de homens brancos cujas contribuições para as artes, literatura e a
ciência já não estão mais sobre o domínio da cultura hegemônica. Temos visto
movimentos contrários a esse posicionamento, antes imposto pela sociedade moderna,
que reservava a poucos o acesso a cultura cujo conhecimento legitimado é quase
exclusivamente a partir do modelo europeu de cultura e civilização.
Não podemos classificar qual tendência se encontra o profissional docente presente nas
escolas,mas podemos discutir essas tendências com uma perspectiva de formação cidadã
para uma educação planetária , com uma postura diferente diante dos exageros da
sociedade do conhecimento, situando a importância da educação na totalidade dos
desafios e incertezas da atualidade.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRÁTICA EMANCIPATÓRIA
O paradigma da modernidade é compreendido por três tendências (CARVALHO, 2004)
e ainda encontra-se em estágio embrionário a tendência que compreende o paradigma da
pós-modernidade, sendo que este paradigma se opõe a ao paradigma moderno. O
professor como profissional competente, o professor como profissional reflexivo e o
professor como profissional orgânico-crítico marcam a corrente de acordo com o
pensamento moderno; o professor como profissional pós-crítico, com o pensamento
moderno.
Abrindo um diálogo com TRISTÃO (2007), podemos através dessas tendências, buscar
identidades para as práticas da educação ambiental. Sem intenções de delimitar
fronteiras entre essas tendências que representam diferentes perspectivas do pensamento
sócio-histórico e filosófico em que o projeto de formação de professores/as em educação
ambiental está incluso.
A noção de professor/a como profissional competente está muito associada ao
neoliberalismo, em que a “competência” responde as necessidades das grandes
corporações capitalistas.Podemos associá-la a visão utilitarista da educação ambiental,
deslocada do contexto sócio-histórico , enfatizando que a formação se constrói por um
somatório de títulos127acumulados ao longo dos anos no exercício da profissão(cursos,
técnicas)e enfatiza um comportamento ecologicamente correto.
SANTOS (2000) nos adverte que, Não podemos continuar pensando em termos
modernos, pois os instrumentos que regularam a discrepância entre reforma e
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revolução, entre experiências e expectativas, entre regulação e emancipação, essas
formas modernas, estão hoje em crise... Não está em crise a idéia de que necessitamos
de uma sociedade melhor e mais justa. Portanto, uma prática docente que atenda
somente aos interesses do modelo capitalista, só reproduz o que a modernidade impôs a
sociedade e que não responde a crise vigente.
Partindo para a tendência do professor/a como profissional reflexivo, em que a grande
referência encontra-se no pensamento de Donald Shön,que faz críticas ao pragmatismo
de Dewey sobre a racionalidade técnica sem superá-lo, reafirma as competências
profissionais ao considerar a prática pedagógica como o único e principal lócus de
formação.Concentra-se na reflexão-na-ação, onde os/as professores/as pensam o que
fazem enquanto fazem,interferem na ação em movimento para repensar as
metodologias.Essa tendência não articula com outros contextos formativos, como a
formação inicial e o contexto político.LINHARES(2002) aponta que precisamos detectar
práticas capazes de engendrar realidades que, embora não sejam inaugurais, revestem-se
de um tom de insurgência que recoloca os desejos éticos do passado novamente na pauta
de negociações para serem ressignificados e conquistados.
“A identificação da Educação ambiental com essa tendência, marca as práticas em
educação ambiental, a partir das vivências de sensibilização que dão ênfase a mudança
de comportamento pessoal, com enfoque na dimensão individual, negligenciando a ação
coletiva, despolitizando a práxis educativa” TRISTÃO (2007). Tem sido vista como
uma tendência tradicional da educação ambiental e da formação que privilegia o aspecto
cognitivo e prático do processo educativo. Desconsidera a emoção e afirma uma
racionalidade cognitiva e instrumental, ode o conhecimento é reduzido a reflexão,
prevalecendo uma lógica em detrimento a outra que favoreça a coletividade e a prática
socioambiental.
O professor/a como profissional orgânico-crítico relaciona-se com a teria crítica que
vem marcando a identidade da Educação ambiental emancipatória,relaciona-se com o
neomarxismo de Gramsci.Denominada Educação ambiental crítica que transforma a
pedagogia em uma prática política.A participação dos professores/as diretamente
ligados/as a realidade,podem evitar que as mudanças sejam tomadas de cima para baixo.
O engajamento dos professores/as nos processos políticos decisórios pode ser
considerado um importante contexto formativo desses docentes, abrindo possiblidades
de compreender a relação de seus saberesfazeres.
Essa prática em que a conscientização parte da reflexão-ação, supera os ideais de
conscientização ecológica do ambientalismo dos anos 70, baseada com a idéia de
“conhecer para preservar”, propondo uma mudança de valores e de atitudes na formação
dos sujeitos por meio de um engajamento ativo. Como sugestão a educação ambiental
supera dicotomias entre teoria e prática, o pessoal e o coletivo e entre o local e o global.
Expressa pelas correntes sociofilosóficas do pós-estruturalismo e do pós-modernismo
está a tendência do professor/a como profissional pós-crítico e que estabelece uma
relação complementar a formação do profissional crítico e uma educação ambiental
libertadora. Atua numa perspectiva de inserir o professor/a em um terreno incerto, em
uma pedagogia da incerteza, compreendido em sua imcompletude CARVALHO,J.M.
(2004).

329
Os educadores têm convivido com as mudanças tecnológicas que adentram o ambiente
escolar a partir da realidade dos educandos que convivem com a expectativa aliadas a
tensão do que está por vir com o crescimento industrial. Discutir essa realidade traz à
tona a formação política e social desses indivíduos que constroem no coletivo, através de
suas redes tecidas, uma possibilidade para não serem atropelados por esse
desenvolvimento econômico e pelas burlas advindas desse processo.
TRISTÃO (2007) Articula uma compreensão para uma formação do/a professor/a como
profissional dentro de uma concepção pós-crítica articulada com a reflexão crítica da
política e da ética, ao longo da formação permanente.
Compreender a formação em educação ambiental como uma rede de contextos desde a
formação inicial, que se estende a vivência, a atuação profissional, à participação em
eventos, e atualmente nas discussões fomentadas nas audiências públicas desses
empreendimentos que avançam rumo a educação, podem ser considerados
espaços/tempos de formação desses profissionais.
POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL TRANSDISCIPLINAR E COMPLEXA
EM SEUS VÁRIOS CONTEXTOS FORMATIVOS
A Educação Ambiental é vista como emancipatória, que articula livremente teorias e
conceitos emergentes, como a teoria da complexidade, as teorias dos sistemas e do caos,
as noções de auto-organização, constituídos na compreensão dos sentidos nos processos
de formação. MORIN (1995), explica que não apenas cada parte do mundo faz cada vez
mais parte do mundo, mas o mundo enquanto todo está cada vez mais presente em cada
uma de suas partes. Torna-se necessário que a educação integre os conhecimentos
compartimentalizados para produzir sentidos e significados amenizando os problemas de
ordem multidimensional.
Traçar caminhos que seja possível tornar presente a lógica do terceiro incluído 128, junto
com os princípios de uma educação transdisciplinar se faz necessário para abarcarmos a
necessidade de responder aos desafios que surgem em meio ao processo de devastação.
Extinguir a possibilidade de fragmentar e procurar formar de integrar, de não
racionalizar, mas de abrir-se a novos caminhos, a múltiplos caminhos. Ao falarmos de
um paradigma emergente precisamos encontrar e aceitar novas formas de elaboração
para o pensamento transdisciplinar e complexo, que pode significar que há, nos
processos formativos, uma capilaridade que conecta as muitas dimensões do educador,
podendo imbuí-lo ou não do poder de religar suas práticas a uma outra racionalidade.
Na Eduação Ambiental a efervescência do pensamento contra-hegemônico vem
provocando profundas transformações nas tendências atuais na formação do professor/a,
o esforço de tornar os educadores sensíveis e comprometidos com temáticas que vão
desde a conservação até aquelas de cunho social, econômico e político. A Educação
Ambiental vai agregando aos seus múltiplos conceitos aqueles que consideram as
utopias e os sonhos como fragmentos indispensáveis à formação de um outro modelo
civilizatório, compreendido a partir de bases epistemológicas complexas e, por
conseguinte, capazes de privilegiar na sua construção um novo pensamento capaz de
abarcar a multiplicidade de idéias e interagir com as áreas até então delimitadas.
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Na prática educativa, a educação ambiental propicia um espaço de diálogo sempre
comprometido com a pluralidade de ser e pensar, e por isso mesmo inclusiva, multi e
transdisciplinar, participativa, integrativa e transgressora, pode, portanto, articular as
variadas dimensões implícitas na relação humano-natureza e humano-humano, no
desenvolvimento de uma práxis em permanente transformação. ASSMANN (1998) frisa
que é chegada a hora para que os projetos do aprender e do conhecer voltem a fazer as
pazes com o caráter mais lindo, e mais esquecido da finitude: o de ela ser onda, fluxo,
dinâmica e auto-organização.É cada vez menos viável do ponto de vista acadêmico
prosseguir na atitude epistemológica de dividir, de fragmentar,para melhor observar e,
então, entender parte ou partes de um problema para depois juntá-las.Esse processo é
contraditório por excelência129que presume um todo abrangente,impossível de ser
conhecido em sua totalidade.A despeito de todas as regressões e inconsciências, há um
esboço de consciência planetária, que destaco nesse contexto sobre a formação de uma
consciência ecológica planetária.
Cada ser humano é um cosmos, cada indivíduo é uma
efervescência de personalidades virtuais, cada psiquismo
secreta uma proliferação de fantasmas, sonhos, idéias. Cada um
vive, do nascimento à morte, uma tragédia insondável, marcada
por gritos de sofrimento, de prazer, por risos, lágrimas,
desânimos, grandeza e miséria. Cada um traz em si tesouros,
carências, falhas,abismos. Cada um traz em si a possibilidade
do amor e da devoção, do ódio e do ressentimento, da vingança
e do perdão. Reconhecer isso é também reconhecer a identidade
humana... a unidade múltipla, tanto do ponto de vista biológico
quanto cultural e individual. MORIN(1995,p.62)

O meio ambiente dá mostras da falência dos pressupostos por meio de uma total
incapacidade de reverter os altos níveis de degradação impostos pela lógica exploratória
dos recursos naturais. As discussões teóricas e a degradação da natureza avançaram em
paralelo alcançando o apogeu da dogmatização da ciência na expressão teórica do
positivismo lógico e gerando, no presente, uma realidade insustentável.
A abordagem transdisciplinar, a complexidade e a lógica do terceiro incluído constituem
os pilares para uma efetiva discussão sobre as questões ambientais. Surge então a
necessidade de um outro modelo diante da falácia do desenvolvimento sustentável, com
base no paradigma da sustentabilidade, a noção de sociedades sustentáveis que “[...] está
calcada nos pilares do desenvolvimento sustentável, pois foi a partir disso que se pensou
em sociedades sustentáveis; uma garantia de renda mínima a todos os necessitados, isso
conciliado com um clima de liberdade e respeito aos direitos de participação nas
políticas de desenvolvimento”. TRISTÃO (2004)
PARA NÃO-CONCLUIR
Vivemos num sistema em crise, pois trata-se de um sistema linear e nós vivemos num
planeta finito e não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente.
Em todas as suas etapas esse sistema interage com o mundo real. Interage com
sociedades, culturas, economias e o ambiente e durante as suas etapas a vida vai se
chocando contra seus limites e a educação ambiental propõe uma teoria comprometida
com a emancipação dos sujeitos, com a transformação da realidade socioambiental.
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Devemos partir que o princípio de formação da sociedade se dá por uma formação
humana, capaz de interagir com o que está posto diante de todos cotidianamente. A
formação desse professor/a deve vir ao encontro de uma perspectiva crítica e
emancipatória que atuem de forma engajada nas discussões acerca das mudanças que
ocorrem a nível global, refletindo no seu local. A discussão presente parte do princípio
de pensarmos e agirmos local e globalmente, pois os processos de globalização já
desterritorializaram as idéias, homogeneizando o pensamento à disposição de uma lógica
que favoreça ao mercado.
A educação ambiental não questiona só a degradação ambiental, mas a degradação
social, avaliando quais são as suas causas.
Para TRISTÃO (2004), Na natureza conceitual de currículo, por disciplinas, não se sabe
muito bem onde encaixar a educação ambiental. Sua natureza antidisciplinar provoca
uma inserção por meio de projetos e/ou atividades extracurriculares. No campo
perceptivo amplia sua noção de pertencimento, se fazendo necessário pensar em rede.
A educação ambiental não questiona só a degradação ambiental, mas a degradação
social, avaliando quais são as suas causas.
A formação universitária pode ser complementada por práticas pedagógicas e políticas
governamentais que se constituem em importantes contextos formativos. A formação se
constitui num continuun, nas relações em redes tecidas e vividas.
Analisar as tendências da profissionalização docente nos dá um suporte para uma
reflexão da prática pedagógica diante desses processos que atropelam a sociedade e
através da educação ambiental, que vai muito além de atividades pontuais,atuando nos
processos sócio-histórico e ambiental,contribui para a formação de uma cidadania
planetária comprometida com a geração atual e as gerações futuras.
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ARTIGO CIENTÍFICO 25:
FAZENDO ARTE
Sandra Amaral 130
Resumo: Este artigo tem por objetivo compartilhar algumas experiências vivenciadas no projeto Fazendo
Arte. A pesquisa, de base qualitativa, foi realizada nas turmas de 7ª e 8ª séries da EMEF Eliane Rodrigues
dos Santos, no município de Vitória-ES, no ano de 2009, e teve como aporte principal teórico os autores
Fischer (1987), Ostrower (2003) e Barbosa (2002). Esta pesquisa busca como questão central,
compreender os conceitos teóricos e práticos que norteiam as ações desenvolvidas no projeto “Fazendo
Arte”. Esse projeto tem como objetivo norteador possibilitar que o aluno se enxergue como ser criativo
que cria e registra história a cada instante de sua vida. Para alcançar essa meta, o sujeito precisará utilizar
o universo da fotografia e do vídeo e seus equipamentos, ressaltando as contribuições do uso de diferentes
linguagens no processo de ensino e de aprendizagem. Amplia-se assim o entendimento do uso do poder da
imagem, do som e do movimento em tais processos.
Palavras-chave: arte, educação, linguagens.

A arte apresentou-se, desde a pré-história, como o veículo mais usado para a
transformação do meio natural, registro e expressão. Se a arte na pré-história é uma
forma de comunicação e registro, à medida que surge a escrita ela vai assumindo em
cada sociedade, de acordo com suas complexas e múltiplas relações, vários papéis.
Fischer (1987) defende que a função essencial da arte para uma classe destinada a
transformar o mundo não é a de fazer mágica e sim a de esclarecer e iniciar a ação,
afirmando inclusive que:
[…] algumas vezes predominará a sugestão mágica, outras a
racionalidade, o esclarecimento; algumas vezes predominará a
intuição, o sonho, outras o desejo de aguçar a percepção. Porém, quer
embalando, quer despertando, jogando com sombras ou trazendo luzes,
a arte jamais é uma mera descrição clínica do real. Sua função
concerne sempre ao homem total, capacita o “Eu” a identificar-se com
a vida de outros, capacita-o a incorporar a si aquilo que ele não é, mas
tem possibilidade de ser [...] (p. 19-20).

Estrategicamente, Fischer faz um passeio por praticamente toda a história da arte (préhistória, renascimento, impressionismo, surrealismo, entre outros), que está
intrinsecamente ligada à história da humanidade, já que, como ele mesmo defende a arte
jamais é uma mera descrição do real.
Nesse sentido, é importante não confundir, segundo Ostrower (2003, p. 150), a liberdade
de criação com “a liberdade de expressão pessoal”, pois quando o enfoque dado é esse
“a liberdade de criar é caracterizada pela opção descompromissada e individual”, quando
na verdade trata-se de um processo complexo se considerar que:
Além dos impulsos do inconsciente, entra nos processos criativos tudo
o que o homem sabe, os conhecimentos, as conjecturas, as propostas,
as dúvidas, tudo o que ele pensa e imagina. Utilizando seu saber, o
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homem fica apto a examinar o trabalho e fazer novas opções. O
consciente racional nunca se desliga das atividades criadoras [...]
(OSTROWER, 2003, p. 55).

Ostrower (2003, p. 125) defende inclusive que na “obra de arte, qualquer que seja o
estilo e a época, transparece uma tomada de consciência ante a realidade vivida, ainda
que o indivíduo formule sua experiência em termos subjetivos”. Pois o trabalho de um
artista, expressa uma verdade que nasce do real, mas que revela uma ação reflexiva
sobre a sua realidade, permitindo que seu trabalho resulte de um processo consciente e
racional.
Desse modo a produção artística vai além das intenções do artista, expressam e
documentam questões humanas fundamentais, como fatos históricos, problemas sociais
e políticos, de relações humanas, sonhos, medos, perguntas, inquietações, enfim, não se
limitam a manifestações individuais, mas, sobretudo tornam-se manifestações culturais e
sociais, contribuem para ampliar o entendimento de si e do mundo. Cada obra de arte é
ao mesmo tempo, produto cultural de uma determinada época e criação da imaginação
humana.
Vale ressaltar então que compreender, ordenar, assim como comunicar-se são
potencialidades do homem que, segundo Ostrower (2003, p. 10), acabou se convertendo
em necessidades existenciais, pois “o homem cria, não apenas porque quer, ou porque
gosta, e sim porque precisa”, assim, “ele só pode crescer, enquanto ser humano,
coerentemente, ordenando, dando forma, criando”. E na busca de ordenações e
significados que o ser humano se constrói e modifica o que está sua volta; nessa busca
reside a profunda motivação humana de criar.
Frente a qualquer situação da vida, o indivíduo é delimitado por uma série de fatores de
ordem material, ambiental, social, cultural e afetivo, que afetam as estruturas intelectuais
e emocionais que em parte tornam-se conhecidos, conscientes e em parte permanecem
desconhecidos, inconscientes. Dá-se, conforme explica Ostrower (2003, p. 149), “[...]
um processo dialético: somos capazes de ampliar-nos coerentemente [...]. Podemos
responder a vida espontaneamente [...]. Podemos estabelecer relações novas”.
Permitindo pensar que a arte explicita uma realidade histórica norteada de valores
sociais, econômicos e culturais que podem promover valores que façam emergir no ser
humano suas aptidões, sua capacidade de interrogar, de procurar respostas, de descobrir,
de repensar, de reestruturar. A arte tem a função social de mostrar que o mundo é
passível de ser mudado, pois capacita o homem a compreender a realidade, tanto para
suportá-la como para transformá-la.
Fischer (1987, p. 13) defende que a arte é o meio indispensável para a “união do
indivíduo com o todo; reflete a infinita capacidade humana para a associação, para
circulação de experiências e idéias”, ela é quase tão antiga quanto o homem e reflete sua
infinita capacidade de associação, apropriação, dominação e transformação. O que
permitiria afirmar que entre todos os papéis, a arte tem, principalmente, o de ajudar o
homem a reconhecer e transformar sua realidade social.
Fischer (1987) e Ostrower (2003), apesar de terem percepções distintas a respeito da
liberdade de criação, têm em comum a percepção do que é arte e de sua importância
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social. Não se trata então de um objeto, uma disciplina ou área de conhecimento, arte é
ação, é atitude, é apropriação, é expressão, é transformação.
Nessa perspectiva:
[...] cor não existe para ser fria ou quente, primária ou secundária, mas
para expressar estados da alma [...]. Linha não existe para ser sinuosa,
reta ou quebrada, mas para expressar tensão, fluência, devaneio, rigor
[...]. Temas não existem para registrar a história, para serem
encomendas da Igreja, da nobreza ou da escola, mas para expressar a
vida, interpretando-a e ressignificando-a sob a ótica pessoal, crítica e
única de seu criador. A perspectiva não existe para o exercício
geométrico ou de linhas de horizonte, mas para dar a ilusão de
profundidade e burlar o compreensível na tridimensionalidade também
surrealista ou na economia minimalista. A técnica não existe para ser
experimentada apenas, mas para que sustente e dê corpo às idéias que
se desvelam pelas linguagens das Artes Visuais, Dança, Teatro, Música
e de outras tantas (MARTINS, apud BARBOSA, 2002, p. 54).

Deve ter claro então que a arte tem uma função social ampla, que ultrapassa os muros da
escola, ela está relacionada a praticamente tudo o que nos cerca e que consumimos,
desde a roupa que vestimos até um cinema em terceira dimensão. Na sociedade atual a
arte nem sempre se apresenta no cotidiano como obra de arte, esta mais relacionada a
hábitos e costumes, pois explicita valores sociais e culturais.
No entanto, ambiente escolar as linguagens da arte surgem como uma ferramenta
estimuladora do potencial criativo e ao perceber-se criativo o ser humano se mostra mais
propício a aprender.
A arte na escola já foi considerada matéria, disciplina, atividade, mas
sempre mantida à margem das áreas curriculares tidas como mais
“nobres”. Esse lugar menos privilegiado corresponde ao
desconhecimento, em termos pedagógicos, de como se trabalhar o
poder da imagem, do som, do movimento e da percepção estética como
fontes de conhecimento (PCN, 2001, p. 26).

Conforme defende Richter (apud BARBOSA, 2002, p. 85-86), “não se trata de tomar as
outras disciplinas e integrá-las às artes, nem colocar a Arte a serviço das outras
disciplinas”, e sim perceber que:
[...] o que realmente fica na memória são aqueles momentos de
aprendizado nos quais de certa forma o aprendiz toma conta de seu
aprendizado, em que as aulas não são apenas expositivas, mas
participativas, em que não só se repete um padrão mas cria-se, e isso
em qualquer disciplina de qualquer nível [...]. Nas aulas de Arte isso
fica muito mais claro, pois o aluno é dono do seu trabalho, ele tem que
tomar decisões e criar por conta própria, ele tem que ter uma
participação ativa e não passiva em sala de aula (BARBOSA, 2002, p.
108).

Conforme afirma Stainback (1999, p. 29), “se realmente desejamos uma sociedade justa
e igualitária [...] precisamos reavaliar a maneira como operamos em nossas escolas [...]”.
Trata-se então de um modelo educativo não excludente, exigência de uma nova
realidade econômica e social, que requer outra postura dos profissionais que atuam na
educação. Um modelo no qual a arte será necessária, segundo Duarte Jr. (1988, p. 105)
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“justamente por negar a supremacia do conhecimento exato, quantificável, em favor da
lógica do coração. Por guardar em si um convite para que a imaginação atue, em favor
da vida, dos sentimentos”.
De modo que, em um sistema educacional comprometido com o desenvolvimento do
pensamento, da análise, do julgamento e da participação, não se mostra suficiente um
ensino voltado apenas para o aspecto intelectual, pois um ensino significativo, de acordo
com Foerste (1996, p. 72) “deve levar o indivíduo a pensar, a analisar, a julgar [...]. Deve
ser uma educação não apenas centrada no desenvolvimento intelectual, mas também na
imaginação criadora e no desenvolvimento da percepção”.
Nesse sentido, a educação do século XXI estabelece novos padrões de qualidade, trata-se
do atendimento de uma clientela que antes não era beneficiada pela escola, ao contrário,
era excluída dela. Mittler (2003) lembra que na fase excludente os princípios tradicionais
atendiam os objetivos aos quais a escola se propunha, na fase integradora começou a se
defender que os alunos não estavam preparados para tal mudança já que não se
adequavam à nova realidade e na fase inclusiva a defesa é de que a escola é que tem que
se adequar. O que envolve
[...] um processo de reforma e de reestruturação das escolas como um
todo, com o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter
acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais
oferecidas pela escola. Isto inclui o currículo corrente, a avaliação, os
registros [...] as práticas de sala de aula, bem como as oportunidades de
esporte, lazer e recreação (MITTLER, 2003, p. 25).

Essa idéia dá significância ao projeto Fazendo Arte, que vem de certa forma contribuir
com a inovação do fazer pedagógico. Inovar no sentido de alimentar sonhos, de acender
a “fogueirinha” do desejo de aprender, de estar na escola, de buscar na e através da
educação uma transformação pessoal e social. Pois por um lado pode estar atrelado ao
lazer, já que envolver um prazer prazeroso, por outro, leva para dentro da escola ações
de leitura, escrita e interpretações que os alunos optam por participar, por não serem
ações convencionais, já que o projeto Fazendo Arte, ao trabalhar com o universo da
fotografia e do vídeo, brinca com a linguagem cinematográfica, que esta vinculada a
linguagem verbal no que diz respeito à palavra articulada de forma oral ou escrita e as
linguagens não-verbais que dizem respeito a todas as outras: visual, teatral e musical.
O Projeto Fazendo Arte é desenvolvido na EMEF Eliane Rodrigues dos Santos, no
município de Vitória-ES, nas turmas de 7ª e 8ª séries, desde 2007, recebendo uma nova
roupagem em 2009. Nos dois primeiros anos, o projeto foi desenvolvido, pela professora
de arte, Sandra Amaral durante suas aulas, mas em 2009 o gestor Madson Moura
Batista, diante dos resultados obtidos com o trabalho, propôs que aquelas ações
educativas fossem reestruturadas em forma de projeto, sendo elaborado, implementado e
mediado pela mesma professora. Passando então a atender os alunos no contra turno,
tendo como objetivo norteador possibilitar que o aluno se enxergue como ser criativo
que cria e registra história a cada instante de sua vida, utilizando para isso o universo da
fotografia e do vídeo e seus equipamentos. Além disso, o projeto também objetiva que o
aluno valorize o potencial criativo inerente a todo ser humano; conscientize-se da
importância das ações de cada um na construção coletiva; reflita sobre imagens e
músicas produzindo releituras verbais e não-verbais; e, perceba-se enquanto ser capaz de
transformar e de transformar-se.
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De modo que no início do ano de 2009 foram montadas duas turmas de
aproximadamente 20 alunos cada, uma no matutino e outra no vespertino, com encontros
semanais de 4 horas de duração. No primeiro momento os alunos tiveram contado com
trabalhos fotográficos diversos, observaram e analisaram as obras, produziram releituras
verbais (textos poéticos) e a partir destes, cada um fez sua releitura visual, ou seja,
ilustrou o texto utilizando a técnica da fotografia, enquanto um fotografava os demais
organizavam suas idéias ou eram fotografados. Esta dinâmica se repetiu até todos
produzirem suas releituras, já que foram disponibilizadas aos alunos duas máquinas
fotográficas (uma da professora e outra da escola). Enfim, um trabalho fotográfico de
um artista deu origem a um texto, e o texto deu origem a um trabalho fotográfico
produzido pelo aluno, ambos, texto e imagens fotografadas foram digitado/formatados
num arquivo de texto, por isso o trabalho foi concluído no laboratório de informática da
escola.
Vários foram os trabalhos de leitura e releitura promovidos durante o processo de
construção, Hoffmann (2007, p. 21) lembra que numa visão formativa, durante o
processo o aluno deve receber as orientações e desafios adequados para que venha
“adquirir da maneira mais significativa possível os conhecimentos necessários ao seu
desenvolvimento” sendo essencial a postura mediadora do professor.
Por acreditar que ao apreciar trabalhos fotográficos e produzir releituras verbais e nãoverbais, o aluno teve seu olhar apurado para a linguagem da arte, na segunda etapa eles
assistiram e analisaram videoclipes também produzidos por alunos da mesma faixa
etária, valorizando assim o potencial criativo inerente a todo ser humano. Na busca de
direcionar a análise, no primeiro videoclipe foi feita uma análise coletiva oral, chamando
a atenção para alguns pontos, às análises seguintes foram individuais, sendo preenchida
pelo aluno uma ficha na qual identificou o nome do vídeo, os pontos positivos e os
pontos negativos. Vale ressaltar que apesar de todas as ações serem mediadas pela
professora Sandra Amaral, o projeto não ficou restrito a uma área de conhecimento, já
que os temas podem ser identificados como transversais: ética, saúde, meio ambiente,
orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo.
Na terceira etapa do projeto, os alunos (em grupo de três) elaboraram uma proposta de
videoclipe, ficando a cargo de cada grupo escolher uma trilha sonora. Nas propostas
entregues foram selecionadas várias idéias, de modo a ressaltar a contribuição de todos
para a construção de um roteiro coletivo. Essas idéias foram socializadas para todo o
grupo que elegeram músicas, que juntas formaram um “curta musical”, sendo escolhido
um tema e três músicas na construção do roteiro, no qual a compreensão da história
contada foi garantida com diferentes trilhas sonoras, sendo detalhada na proposta a ser
gravada as expressões corporais e as falas desejadas entre uma música e outra.
Esta etapa permitiu, sobretudo, que os alunos percebessem a necessidade de
detalhamento das cenas a serem gravadas nas propostas seguintes, já que tinham cenas
descritas sem muito detalhe, como por exemplo, “ela mostrará que ta com raiva”.
Através dessa dinâmica de finalizar a proposta no coletivo foi possível exemplificar por
meio da mediação da professora que a idéia era interessante, mas que para mostrar que
esta com raiva o personagem tem que saber exatamente o que dramatizar, pode gritar, ou
apenas chorar, ou quem sabe quebrar algo ou até sair batendo a porta. Promovendo
assim a percepção de que quanto mais o roteirista for criterioso e detalhista, na hora de
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escrever o roteiro, maior garantia de que o personagem consiga transpor na gravação a
idéia relatada no roteiro.
Na etapa seguinte busca-se novamente a relação entre som e imagem, só que agora as
escolhas das músicas para análise da letra e a elaboração do roteiro é individual, de
modo que cada aluno irá refletir sobre a mensagem da música escolhida e criar imagens,
produzindo releituras verbais (roteiro) e não-verbais (vídeo), em outras palavras, a
música escolhida foi ilustrada através da proposta de roteiro, sendo descrito com o
máximo de detalhes o trabalho corporal que se desejava gravar.
Dentre os roteiros elaborados surge um sem trilha sonora, teríamos então uma proposta
de “curta metragem”. Um tema foi escolhido e construído uma história, com início,
desenvolvimento e fim bem detalhados e com a coerência necessária, com base no
diálogo para garantir a compreensão da mensagem apresentada, já que não teve uma
trilha sonora, desse modo no roteiro estava detalhada com clareza a expressão corporal e
as falas desejadas.
Considerando que a escola dispunha de uma máquina digital amadora e uma filmadora
VHS e a professora complementou o equipamento com mais uma máquina fotográfica e
dois computadores portáteis com o programa movie maker, para facilitar a mediação e o
uso dos equipamentos o grupo foi subdividido em dois, enquanto uma parte seguia
produzindo roteiros (não sendo necessário nenhum equipamento), o outro se voltou à
produção de fotografias e edição de vídeo com imagens fotografadas, obtendo vídeos
poéticos musicais individuais. A mediação da professora Sandra Amaral nesta etapa foi
fundamental na garantia da reflexão dos procedimentos, cores, músicas e mensagens
escolhidas, enfim, para o amadurecimento do olhar do aluno sobre a linguagem da arte.
A quinta etapa passou a ser a gravação em si, mas as ações desenvolvidas na etapa
anterior seguiram paralelamente, já que vídeos poéticos musicais continuavam a ser
produzidos e os roteiros a serem escritos, no entanto, quando tinha algum pronto para
gravar a aula era destinada: a distribuição dos personagens, a montagem da equipe apoio
(maquiagem, figurino, cenário, entre outros) e da equipe técnica (cinegrafista, fotógrafo,
diretor), sendo repassadas as cenas no coletivo, feito um breve ensaio, marcada e
realizada a gravação. Na semana seguinte seguiam os trabalhos anteriores, até que outro
roteiro estivesse pronto para gravação.
Vale comentar que o trabalho de produção foi feito pela própria professora, já que não
havia disponibilidade de uma ilha de edição para acesso dos alunos, de modo que no
início o material era produzido fora da escola. No entanto, a partir do segundo semestre,
o projeto contou com o apoio do Cebrades, uma ONG que desenvolve projetos
educativos e colocou a disposição da professora não só o equipamento necessário para
edição dos vídeos, como também uma filmadora digital. A partir de então as gravações
passaram a ser produzidas com maior qualidade, e as informações que a formação da
professora e artista plástica Sandra Amaral não foi suficiente foram disponibilizadas
pelo Cebrades.
Sendo realizado no dia 26 de novembro de 2009 a mostra VIDARTE , que com o apoio do
Cebrades também pode ser feito com maior qualidade de som e imagem, exibindo assim
os 22 vídeos produzidos durante o ano. Ficando então a certeza que ao ver projetado na
tela o fruto de seu trabalho, independente da função que exerceu (contracenou, gravou,
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fotografou, dirigiu ou escreveu) o aluno percebia-se enquanto ser capaz de transformar e
de transformar-se, enfim, brincando com a linguagem cinematográfica os alunos
envolvidos no projeto expressaram seus sonhos, medos, perguntas e inquietações e
ampliaram o entendimento de si e do mundo.
Vale retomar então, alguns teóricos que embasam esse projeto, lembrando que a arte
jamais é uma mera descrição do real e, na obra de arte, qualquer que seja o estilo e a
época, transparece uma tomada de consciência ante a realidade vivida, logo as produções
artísticas expressam e documentam questões humanas e sociais fundamentais. Conforme
defendem Fischer (1987) e Ostrower (2003), arte é ação, atitude, apropriação, expressão,
transformação.
Por isso a cor existe para expressar estados da alma, a linha para expressar tensão,
fluência, devaneio, rigor, os temas para expressar a vida, interpretando-a e
ressignificando-a sob a ótica pessoal, crítica e única de seu criador, a técnica para que
sustente e dê corpo às idéias que se desvelam pelas linguagens das Artes Visuais, Dança,
Teatro, Música e de outras tantas (MARTINS, apud BARBOSA, 2002).
E que apesar de muitos ainda desconhecem o poder da imagem, do som, do movimento
e da percepção estética como fontes de conhecimento, na aula de arte isto já está mais
claro porque o aluno é dono do seu trabalho, ele tem que tomar decisões e criar por conta
própria, ele tem que ter uma participação ativa e não passiva em sala de aula, conforme
reforçam o PCN (2001) e Barbosa (2002).
E por fim lembrando que Stainback (1999) defende que precisamos reavaliar a maneira
como operamos em nossas escolas afirma-se que o objetivo norteador do projeto
Fazendo Arte que era possibilitar que o aluno se enxergue como ser criativo que cria e
registra história a cada instante de sua vida, utilizando para isso o universo da fotografia
e do vídeo e seus equipamentos foi alcançado.
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ARTIGO CIENTÍFICO 26:
TEATRO-EDUCAÇÃO NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE VITÓRIA: UM
ESTUDO DE CASO
Rose Mary Fraga Pereira131

Resumo: O teatro é abordado, neste trabalho de dissertação, tendo como foco, componentes importantes: a
participação do ser e o espaço escolar. Como suporte, foram utilizadas as Diretrizes Curriculares da
Prefeitura Municipal de Vitória, além de teorias de outros autores como Freire (2002), Koudela (2002),
Boal (2005), Huizinga (2004), Spolin (2003), Ryngaert (1996). De acordo com Stanislavsky, é necessário
que crianças, jovens e adultos habituem-se em olhar e ver, escutar e ouvir no espaço teatral. “É evidente
[...] que terão de aprender como olhar para as coisas e vê-las” (grifo do autor). O olhar do indivíduo adquire
extensão estética, quando possui um procedimento de atenção, de convergência em relação à vida interior e
ao mundo exterior. Essa prática educacional possibilita, também, formar indivíduos autônomos, livres,
críticos; preocupados em promover mudanças na sociedade. A idéia que predomina em Teatro-Educação é
a que a criança é vista como um ser vivo, organizado, em desenvolvimento, cujo potencial se torna real ou
concreto, a partir do momento que seja dada a ela liberdade de desenvolver-se em um meio descerrado à
experiência. Objetiva-se a expressão livre do seu pensamento criativo; ao contrário do teatro na ótica
tradicional, que tinha somente a função de predispor o espetáculo, e não se preocupava em formar o sujeito.
Palavras chave: jogo teatral, participação e mudança.

Este estudo propõe refletir sobre o ensino de teatro nas Escolas Municipais de Vitória
tendo como foco os jogos teatrais, que apresentam como elementos importantes: a
participação do ser e o espaço escolar. Objetiva-se observar qual o valor desses elementos
no processo ensino-aprendizagem da arte teatral, destacando as ações, na leitura, na
produção e na representação do teatro escolar. As suas possibilidades como ferramenta
são conhecidas. O teatro na educação transporta para a sala de aula um conjunto de
processos e técnicas possíveis de serem aplicados na comunicação do conhecimento.
A sociedade dos jesuítas já conhecia o poder persuasivo inerente ao ato da representação
teatral. Esses religiosos tinham o teatro como um instrumento da pedagogia e o utilizava
no ensino aos jovens. Para difundir a religião e os domínios espanhóis na América do
Sul, apresentaram, no Brasil, durante os séculos XVI e XVII, diversos autos como: "O
auto de Santiago" e "Os sacramentales". Vários dramaturgos, compositores e, de forma
especial os cenógrafos daqueles séculos foram alunos dos padres da Companhia dos
Jesuítas (COBRA, 2006).
É objetivo deste trabalho observar as possibilidades de se construir, na Rede Municipal
de Ensino de Vitória um ambiente propício para se educar através de um instrumento: o
jogo teatral, a partir de uma realidade concreta, fragmentada, contraditória e incompleta,
que coloca em evidência o caráter da sociedade contemporânea e a realidade da educação
do Brasil. Em vista disso, procura-se firmar relações com as idéias contemporâneas do
ensino do Teatro-Educação e com os jogos teatrais pós-modernos, observando a
aplicação desses jogos em sala de aula.
131

Professora de Língua Portuguesa na Rede Escolar Municipal de Vitória. Mestrado em Educação em
Educação Cultura e Teatro da UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em parceria
com a FAESA, na área de concentração Teatro, Cultura e Educação. Defesa de Dissertação em
30/11/2006. Título da Dissertação: Teatro - Educação na Rede Municipal de Vitória: Um Estudo de Caso.

342
As escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Vitória foram escolhidas como
fonte principal deste trabalho, porque possuem uma numerosa clientela, com alunos de
faixas etárias diversificadas e com nível sócio-econômico e culturas diversas, vindos,
sobretudo, de outros estados como Minas e Bahia. Apesar dos desafios, grande número
de professores consegue desenvolver a atividade teatral em disciplina específica ou em
outras, e o resultado tem agradado alunos e professores. As escolas Municipais e os
Centros de Educação Infantil estão ordenados por regiões em Vitória, e localizados bem
próximos, a fim de facilitar as reuniões dos profissionais, a troca de experiências dentre
outros, além de objetivar o melhor atendimento à comunidade.
É preocupação analisar o ensino teatral na escola pública consoante o que pode ser
prático e não o impraticável e criar situações que entrevejam a imaginação, o sonho e o
designo crítico de transformações. Transformar o espaço em um elemento instigador do
jogo teatral, “uma educação do olhar por intermédio de proposições que incitem a
enquadrar os elementos da realidade é uma das sugestões do trabalho” (RYNGAERT,
1985:6).
Atingir o espaço e ser atingido por ele é a primeira proposição a ser trabalhada pelos
professores. É necessário interagir com os alunos e produzir um atrito no espaço
específico que promova o ato criativo, alvo dessa proposta.
Intenciona-se fazer uma reflexão sobre o jogo teatral, sua expressão de cena na sala de
aula, fundamentando-se no encadeamento de idéias contemporâneas vivenciadas e sua
influência na produção de uma teatralidade132 que se instaura aos poucos em pequenos
atos durante o jogo.
Para atender o ato de pensar contemporâneo do Teatro-Educação, que dá valor à
aprendizagem estética e artística do estudante através de práticas pedagógicas, agregadas
ao criar e ao ter um apreço, realiza-se um rápido comentário histórico da educação
escolar brasileira. Nesse caminho, procura-se mostrar os limites de conceitos que nos
propõe considerar as possibilidades da educação teatral não só como instrumento, mas
também como um componente criador que pode possibilitar uma teatralidade em sala de
aula. Dessa forma, deu-se preferência ao jogo teatral como uma parte fundamental, que
exerce influência na visão de uma inovadora perspectiva do ensino teatral escolar.
Trabalhar com o ensino de teatro é o grande desafio para muitos professores na Escola
Municipal de Vitória. É a partir dessa perspectiva que se procura desenvolvê-la: no
desejo de encontrar a interação, o fazer artístico e a formação do indivíduo no dia-a-dia
da sala de aula. Carmela Soares (2006:7) afirma:
“Trabalhar no campo das possibilidades é o grande desafio do professor de teatro na
escola pública. É a partir dessa perspectiva que procuro desenvolver minha prática de
ensino: na tentativa de encontrar a harmonia, o prazer estético e a ordem dentro de um
suposto caos, o da sala de aula, com a certeza de estar desenhando algo que tem a
potência de vir a ser e realizar-se; na perspectiva do esboço, naquilo que se delineia e não
é.”
132
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Muitas falas se ouvem em todos os cantos da escola: “Aula de teatro”? “Vai fazer muito
tumulto!” “Seus alunos estavam todos soltos pelos corredores”. “Eu prefiro aula”! “Sou
apaixonado pelo teatro”! “Sinto uma angústia”! Estas são algumas frases que ouvimos de
muitos professores e de pessoas envolvidas com o cotidiano da escola. É essencial
trabalhar com o pensamento de que no campo das possibilidades há uma abundância
infinita; possíveis momentos criativos estão ali presentes, prontos a se revelarem. O
momento de personificação em meio à rotina da escola na sua pequena existência é uma
experimentação envolta de significados.
Ingrid Koudela (2002:17), em seu livro Jogos teatrais tece a seguinte afirmação: “Toda
proposta de Teatro-Educação se debate em torno da definição do binômio que constitui
seu fundamento”. E prossegue com uma pergunta: Até que ponto o orientador de um
grupo de criança e adolescente deve encaminhar o trabalho para o lado artístico ou até
que ponto o ensino artístico é de menor importância, considerando-se que está lidando em
primeiro lugar com uma atividade de caráter formativo?
A abordagem mais propagada na história da arte-educação é a que contextualiza, que
salienta os seus resultados instrumentais na educação ou na sociedade para elaborar seus
objetivos. Koudela, ainda ressalta que alguns programas inseridos na orientação
contextualista evidenciam as necessidades psicológicas dos alunos na articulação dos
seus objetivos e do conjunto das atividades indispensáveis à vida social.
A idéia que predomina em Teatro-Educação é a que a criança é vista como um ser vivo,
organizado, em desenvolvimento, cujo potencial se torna real ou concreto, a partir do
momento que seja dada a ela liberdade de desenvolver-se em um meio descerrado à
experiência. Por isso, objetiva-se a expressão livre do seu pensamento criativo; ao
contrário do teatro na ótica tradicional, que tinha somente a função de predispor o
espetáculo, e não se preocupava em formar o sujeito.
Adilson Florentino (2006) escreve sobre a eficácia do jogo teatral na aprendizagem da
criança. Os alunos, no momento do jogo, vestem-se de personagens que habitam o seu
mundo: o professor, o pai, os avós, o tio e a tia. Durante o jogo, eles utilizam-se da
linguagem adequada e tornam reais os personagens escolhidos para tal atividade. Quando
as crianças se encontram em meio a um jogo teatral e nos afazeres do dia-a-dia, adquirem
conhecimento em conseqüência da experiência e da observação das outras crianças e dos
adultos.
Florentino (2006) ainda afirma que, no jogo social, as crianças interagem entre si,
mediando uma na aprendizagem da outra. Aprendem a compreender os significados do
meio e julgam com suas representações de mundo. Constroem conceitos científicos, bem
como de linguagem, incluindo a artística. Neste sentido, os conceitos iniciados no jogo
não são somente a base dos conceitos científicos, mas chegam a formar parte integrante
deles.
A Arte é uma das poucas disciplinas do currículo da escola que oferece à criança ocasião
favorável de utilizar suas emoções e idéias. É um campo que lhe permite liberar a sua
criatividade, diferente de outras matérias do currículo, repletas de números e palavras. O
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ensino da arte propõe o aluno a argumentar, a identificar-se como indivíduo que pensa,
sente e faz.
As escolas da Rede Municipal de Vitória estão cheias de atividades curriculares voltadas
para o professor, e que, normalmente, propõem somente uma solução para os problemas,
apenas uma resposta certa para as perguntas. A arte não pode vir a se assemelhar ao que
ainda é ministrado em algumas escolas: algo incolor e robótico.
A prática de teatro foi revolucionada a partir do movimento da Escola Nova. No século
XIX, a preocupação do educador era apenas com fins educacionais e não com o processo
da aprendizagem do educando. O que se pretendia atingir era mais importante do que o
desenvolvimento infantil. Porém, a pedagogia contemporânea, pretende trabalhar a
criança como um todo: o emocional e o intelecto. Observa-se o respeito à criança e temse interesse na sua atividade pessoal. A partir do momento que se passa a trabalhar com
atividades lúdicas e se adota os princípios educacionais pela ação, oportuniza-se a
possibilidade de aproveitamento das áreas artísticas no currículo escolar. A Escola Nova
propiciou a possibilidade de formulação dos projetos escolares e uma inovadora
instrumentação para tornar mais eficiente o trabalho do professor. Pelo contato com
novas experiências de ensino, tornou-se possível a entrada, na escola, das atividades
relacionadas à educação física, trabalhos com jogos, música, teatro e outros.
De acordo com Fernando Becker (2006:24), com as idéias de Piaget, o objetivo da escola
não é mais a estocagem de um acervo cultural da humanidade, que amplia a capacidade
de aprendizagem. E acrescenta: “Para o pensamento suíço, a ação humana constitui a
ponte entre a realidade e a razão.”
Percebe-se uma mudança, hoje, em relação ao ensino de teatro nas Escolas Municipais de
Vitória. Há, atualmente, alguns professores que utilizam essa Arte como recurso de
linguagem e expressão. A criação do curso de licenciatura plena em Educação Artística
com habilitação em Artes Cênicas, em 1970, e o crescente número de cursos oferecidos
pela Secretaria Municipal de Vitória e a Escola de Dança e Teatro (Fafi), fizeram com
que essa realidade fosse possível.
O currículo escolar do Ensino Municipal de Vitória também enfoca princípios,
fundamentos e conduta relacionados às áreas de conhecimento do ensino fundamental,
perpassando por elas temas transversais e as extensões mensuráveis da vida cidadã, tendo
como proposta fundamental desse documento, a proposição inclusiva que se encontra nas
Diretrizes Curriculares Nacionais como eixos transversais.
O currículo e seus conteúdos têm como objetivo orientar as escolas municipais “[...] na
organização, no desenvolvimento, na construção e na avaliação de suas propostas
pedagógicas” (DIRETRIZES CURRICULARES – PMV, 2004:6). Dessa forma, não
indica que orientar é tornar obrigatório e indispensável as diretrizes, mas proporcionar às
escolas e aos professores partes constituídas para discussão e produção do Projeto
Político-Pedagógico escolar, e para fazer progredir em sala de aula uma política críticoreflexiva.
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As Diretrizes Curriculares localizam-se no campo de ação do percebido-concebido em
sua relação com o vivido, uma vez que é resultado de estudos e discussões dos
professores nos encontros de formação continuada.
A representação/concepção, que sobressai no estudo dos discursos práticos mostrados nas
diversas proposições das diferentes áreas do saber e fazer curricular, propõe a perspectiva
teórico-filosófica designada como Pedagogia histórico-cultural contida no documento:
Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental.
A concepção de uma Pedagogia histórico-cultural explícita e implicitamente visível na
análise das representações expostas nestas Diretrizes, coloca em destaque a importância
da relação entre cultura, política e pedagogia reconhecendo que, ao excluir a cultura do
jogo do poder e da política, educadores obstruem a possibilidade de entender como a
educação está ligada à mudança social. (DIRETRIZES CURRICULARES – PMV,
2004:12)
Neste estudo, a Arte fornecerá pistas importantes para que se possa pensá-la na prática da
escola como uma disciplina tão importante quanto as outras áreas de conhecimento no
processo ensino-aprendizagem. Ela proporciona o desenvolvimento das idéias artísticas e
o efeito de perceber esteticamente, o que caracteriza uma maneira particular de ordenar e
dar sentido à prática da vida humana. De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCNs (2005: 41): "O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e
imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as
formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas".
O conhecimento da arte oportuniza o aluno a relacionar-se de forma criativa com outras
disciplinas do currículo, além de proporcionar-lhe o entendimento do universo em que a
extensão da poética se faz presente: a arte possibilita transformar de forma contínua a
existência, mudar referências em determinado momentos e ter flexibilidade. Assim,
observa-se que criar e conhecer são ações associadas, e ser flexível faz parte do processo
da aprendizagem.
No transcorrer do ensino fundamental, o aluno poderá desenvolver sua
competência
estética e artística nas diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Música,
Teatro e Dança): tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa
de forma progressiva, considerar, usufruir, valorizar e avaliar as obras de artes de
diferentes povos e culturas criados no decorrer da história e na contemporaneidade (PCNs
2005:43).
Assim, diante da importância do ensino de Artes, muitos professores de diversas áreas
das Escolas da Rede Municipal de Vitória estão trabalhando com o teatro. É importante
destacar que a maior parte desses profissionais encontra dificuldades em desenvolver o
projeto nas escolas, visto que a Rede Municipal de Ensino de Vitória ainda não possui
uma preocupação mais intensa com a Arte Cênica. Mesmo com todas as dificuldades,
muitos conseguem desenvolver o processo ensino-aprendizagem por meio dessa
linguagem, uma vez que o jogo teatral propicia o envolvimento e a liberdade do aluno,
desenvolve técnicas e habilidades pessoais. É, portanto, um momento de descoberta, de
experiência, de expressão criativa na escola.
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Na angústia de transmissão do conhecimento, conforme um modelo de saber aprovado
pela
sociedade, é normal a educação escolar, na aplicação da teoria, não analisar
o estudante por inteiro, como participante do coletivo, da família, da natureza e do
universo, para enxergá-lo como um ser dividido e fragmentado, dando preferência ao
aspecto intelectivo. O saber é comunicado apenas de forma oral, conceitual, não é
experimentado por meio de figuras, pinturas e símbolos com significações.
A proposição de um ensino por meio de jogos teatrais intenciona observar em que ponto
a aprendizagem teatral na escola, com brincadeiras e jogos da atualidade, permite
promover o desenvolvimento educacional estético do estudante. De que modo, inserido
na caótica vida urbana e também no cotidiano escolar, o indivíduo, sobretudo, pode achar
um significado para a existência e os movimentos dos humanos. Deseja-se ressaltar,
também, de que maneira o jogo dá liberdade ao aluno de deparar-se com tudo que lhe
agrada e de ter a capacidade de distinguir a natureza e a importância estética do saber.
Em relação à educação estética, reporta-se à educação absoluta do sujeito que visualiza
um indivíduo íntegro e articulado, físico, mental, político, espiritual e emocionalmente. O
ensino estético oferece ao estudante ocasião própria de se conhecer no relacionamento
com os outros seres humanos e com o cosmo, de forma inventiva entrosada e
participativa.
A aprendizagem escolar precisa criar no educando aptidão para que possa ser um
produtor de símbolos e imagens com significados. As atividades especiais dessas imagens
é a concepção de uma personalidade individual e única, que faz parte de um todo, tendo
em vista um sentido de unidade, e não de fragmentação e desunião, que tem predominado
no universo contemporâneo. Contudo, oferecer aos estudantes esse modelo educacional é
um grande desafio.
A criança ao reelaborar no jogo atitudes emocionais com relação a si mesma, coloca-se
no lugar do sujeito em seu meio, submete-se à teste a força e constrói sua personalidade
no processo, emergindo como uma pessoa mais completa e melhor integrada.
Dessa forma, encontra-se no jogo teatral uma maneira essencial de possibilitar ao
educando, uma educação estética que se apóia na prática, no relacionamento dotado de
sensibilidade, direto com o espaço e o outro, na criação e apreço de formas e imagens de
teatro, que lhe consentem experienciar e criar inovadores universos de símbolos munidos
dos mais destacados significados para as suas vidas.
Em um longo período, e ainda nos dias atuais, o teatro na escola esteve limitado a uma
área de livre manifestação do pensamento por meio da palavra ou gesto e da criatividade
do indivíduo, sem que existisse uma rigidez no ato de ler a teatralidade de enunciados
pelo jogo. Nesta pesquisa, ao tratar do assunto jogo teatral como objeto estético, não se
extingue o campo do indivíduo e seu desenvolvimento pessoal, porém faz-se relação com
o jogador à sua “coisa feita” como algo único, inseparável. A forma marcada pelo jogo
teatral passa a ser preparada de forma gradual, cuidadosa e teatralmente mais pura, assim
o estudante amplia sua aptidão de jogar.

347
O teatro, portanto, é um recurso importante para envolver o estudante em diversos temas,
ou para levá-lo, por meio de um impacto emocional a pensar sobre os valores. Como
forma de ensino, é uma questão sólida, ponto do qual podemos partir para observar,
atentamente, os aspectos práticos do seu uso pelo professor ou pelo orientador
educacional como instrumento da pedagogia.
Diante de inúmeras abordagens de métodos usados no ensino teatral em sala de aula,
destaca-se a importante colaboração de Viola Spolin (2004). Para ela, o jogo teatral e o
jogo dramático possuem como eixo pedagógico, objetivos artísticos e estéticos
direcionados ao ensino da linguagem do teatro.
O professor que trabalha com o ensino de teatro na escola pública vive uma realidade
árdua. A falta de uma estrutura mais democrática e, as aulas ainda com caráter tradicional
definem qualitativamente o ensino na escola pública impedindo um trabalho contínuo.
Essa prática descontínua não é um modelo ideal, mesmo assim, deve-se perseguir a
melhor forma de se trabalhar com os alunos.
Tem-se a partir disso, uma pergunta fundamental: como fazer com que as aulas de teatro
tenham um significado importante, tanto para quem ensina como para quem aprende? De
acordo com Courtney (1980:57):
“Muitos de nossos métodos e tratamento são derivados de sistema concebidos há um
século ou mais. Através de civilizações ocidentais nossos jovens estão enfrentando
problema (sociais, intelectuais, emocionais cujas respostas não são encontradas em nosso
atual sistema educacional).”
Diante disso, Jean-Pierre Ryngaert atribui uma inovadora idéia sobre o ensino do TeatroEducação. O teórico relaciona o jogo dramático na escola e os preceitos teatrais
contemporâneos, sugerindo uma ação pedagógica sintonizada com o nosso tempo sobre
os objetivos teatrais contemporâneos e a educação, declara:
[...] o que está em jogo passa pela aquisição de novos códigos e pela reflexão da
teatralidade, situa-se para além de uma cultura teatral, na apropriação de formas
contemporâneas, que permitam modificar o olhar de nossos alunos sobre o mundo, e
talvez de os fazerem viver, finalmente em sua época (RYNGAERT, 1981:21).
A partir dessa reflexão, torna-se necessário na escola uma educação do olhar, que
possibilite tanto ao aluno como ao professor a compreensão e a identificação da
teatralidade que dali emerge.Trata-se, no entanto, de averiguar qual a função que o olhar
desempenha na produção do objeto estético.
Como conduta pedagógica do ensino teatral na sala de aula, propõe-se de início que o
olhar do estudante seja trabalhado da percepção à ocupação do espaço. Tomando como
ponto de partida os conceitos de onde e “penetração no ambiente”, propostos por Spolin
(2003), e a “noção do espaço” enquanto indutor do jogo desenvolvido por Ryngaert
(1981), intenciona-se, a partir de exemplos retirados da prática, discutir a importância do
jogo como espaço fundador do jogo teatral.
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A participação nos jogos teatrais favorece o desenvolvimento do aparato sensorial e
orgânico do aluno, torna forte a faculdade de representar os objetos no pensamento, o
contato e seu relacionamento com o meio ambiente e com o outro, tornando efetiva a
comunicação teatral. A presença do estudante, a disponibilidade para perceber o
momento, de correr riscos, característicos do jogo teatral, liga-se de forma direta a essa
capacidade do sujeito de vivenciar, sensivelmente, o espaço cênico de inserir-se nele de
uma maneira mais livre e responsável.
Durante o jogo, o aluno se lança no espaço mais como pessoa do que como personagem,
visto que a dimensão do personagem surge entremeado com a dimensão do sujeito-aluno.
Seu traçado é leve. Não há uma separação evidente entre aluno e personagem. O que
interessa é a capacidade do aluno de representação, seus movimentos, gestos, suas
emoções e imaginação.
A criação do personagem apareceria, então, como conseqüência da relação ativa que o
estudante firma com o espaço do jogo, à medida que descobre um contexto específico por
meio de sua própria ação.
Desse modo, o espaço do jogo passa a ser um lugar acolhedor, conquistado; não é mais
visto como um ambiente que causa medo e receio nos alunos. Um espaço, sobretudo, de
muita alegria e que inspira muito prazer e uma vontade “de entrar no jogar”. Assim, ao
percorrer e ocupar o espaço, o sujeito vai obtendo a confiança e a autonomia essencial
para jogar e a partir disso, elaborar inovadoras formas e produções teatrais, o que lhe
proporciona romper com a resistência inicial do jogo. O espaço exerce a função de
convite para participar do jogo, tornando fácil e estimulante a entrada do indivíduo neste
local como jogador ou como um observador atento. O olhar do aluno na sala de aula,
passa a ser mais atento, visto que o oportuniza a explorar o espaço, através de sua própria
ação.
O jogo teatral na sala de aula torna a relação entre o jogador e espectador mais próximas,
fazendo do teatro na escola, um ato ativo, criativo e coletivo. Devido à prática constante
do olhar na sala de aula, a demarcação estática, rigorosa, frontal e passiva entre jogador e
observador é superada, depreendendo uma atitude de maior cumplicidade entre estes
pares, alternando, sobretudo, as relações e as posições de saber e poder na sala, fazendo
do exercício educativo uma prática social democrática, participativa e transformadora.
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ARTIGO CIENTÍFICO 27:
HORA DA VISITA: OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELAS CRIANÇAS AO
SISTEMA PENITENCIÁRIO DE VILA VELHA133
Sayonara Passos 134
Resumo: Este estudo foi organizado em quatro partes, cujo conteúdo procura refletir sobre as
representações que as crianças filhas de presidiários fazem do espaço vivido do complexo prisional
capixaba, e quais são as consequências para a constituição desta criança que esta em pleno
desenvolvimento quando se permite a entrada dela neste espaço para o convívio e auxílio na reabilitação
do pai que cumpre pena de privação de liberdade no Complexo Prisional de Vila Velha, ES. Considerando
as discussões e reflexões em cada parte, e o caminho metodológico deste estudo, procuramos buscar
respostas no campo teórico que pudessem trazer revelações para o campo prático, sobretudo nas vozes
destas crianças, sujeitos históricos, sociais e produtores de/nas culturas. Ao dar vez e ouvir a voz destes
sujeitos, foi percebido, que estas crianças não são apenas um produto de seu meio elas são ativas no
movimento que cria esse meio, esta realidade, elas nos levam a acreditar que o ser humano não é só um
‘ser natural’ ele é um sujeito social, que se constitui no meio social, mas não esta condenado a reproduzilo. Sobre o cotidiano dos sujeitos e do cenário investigado, foram destacadas algumas idéias centrais, que
evidenciam, sobretudo, a criança, a pedagogia construída neste espaço, a prisão, e a pena privativa de
liberdade.
Palavras-chave: Criança, Prisão, Educação social.

1 INTRODUÇÃO
A impossibilidade de acesso da grande maioria
das camadas populares a bens e valores
largamente publicizados, através da mídia e da
cultura de massa em geral, acirra a tensão e os
ódios sociais. (VELHO, 1996, apud TAVARES,
2009 p.29)

Historicamente a instituição prisional tem se consolidado como uns dos mecanismos de
punição mais empregados no mundo ocidental desde o século XVIII, contudo esta
instituição tem privilegiado modelos e funções de acordo com cada momento histórico,
social, político e principalmente econômico. A modernidade, a globalização, o
capitalismo, principalmente o capitalismo industrial, de um modo geral têm
historicamente deixado à margem da sociedade grande quantidade de indivíduos,
proporcionando um remodelamento de classes, impondo modificações às concepções de
trabalho, sociedade, comunidade, família, escola, religião, e em outras células que
compõem a vida social.
Este novo modo de vida, aliado às falácias dos aparelhos de controle social, a não
garantia dos direitos humanos, a carência de coletividade, as injustiças sociais, tem
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ocasionado uma falta, um descontrole, que se tornam cada vez mais visíveis nos
intramuros das prisões, e que tem levado os enfrentamentos de um grande desafio para a
instituição prisão, que é a interação dos seus mecanismos disciplinares, e a sua
funcionalidade diante das exigências de uma nova ordem social, econômica e política.
Estes desafios têm desvelado a crise que o sistema prisional tem vivido, o qual tem
encontrado como saída o encarceramento massivo de pessoas para se manter o controle e
a ordem social, sem, no entanto oferecer mínimas condições de inclusão, desses
indivíduos nessa nova ordem vigente. Salvo o propósito de manter estes sujeitos em
contato com sua família.
Esta ação, para muitos gestores de presídios, muito mais que atender uma exigência
legal135, é uma tentativa de se buscar por meio deste contato uma forma de ‘resgate’
deste sujeito, assim, muitos familiares, principalmente crianças são autorizadas a
adentrar os presídios, e são estas, as crianças, que diante deste cenário e entre esses
sujeitos, ganham especial destaque neste estudo.
Os estudos voltados ao cárcere comumente se remete ao preso, aos espaços físicos
prisionais, e/ou às questões legais, do direito, poucos são os estudos que se remete a
criança neste espaço, sobre seus conhecimentos, aprendizagens, as culturas infantis, suas
possibilidades, seus desejos, ansiedades e necessidades. A sociedade se acha capaz de
decidir por qualquer criança e, apesar de valorizar sua presença nos presídios, como
estímulo à ressocialização dos presos, não as consideram como um ser que possa falar
por si mesma.
É nesse sentido que se debruça essa temática, quais são as representações que estas
crianças fazem do espaço vivido do complexo prisional capixaba, e quais as
consequências para a constituição desta criança que está em pleno desenvolvimento,
quando se permite a entrada dela neste espaço para o convívio com o pai que cumpre
pena de prisão no Complexo Prisional de Vila Velha, ES.
E é com um olhar para essa temática que se elaborou a hipótese perpassando pelo fato de
que as vozes destas crianças, que cotidianamente convivem com a situação do cárcere,
muito mais do que as contribuições que possam oferecer com o contato com o pai em
cumprimento de pena de reclusão de liberdade, revelam possibilidades para que este
acesso seja oferecido de forma mais sistematizada e planejada, a fim de que possam
agregar valores, sentimentos, e, por conseguinte oportunizar o desenvolvimento pleno
destas, bem como a transposição do status quo dominante, adultocêntrico, que pais,
profissionais e políticas de segurança estabelecem.
As crianças filhas de presidiários não são vistas e nem tratadas como crianças que
sonham, e que devam ser vistas como sendo dignas de respeitos. Elas frequentemente
são concebidas dentro do contexto atual prisional como um vir-a-ser-infrator, talvez
pensadas a partir de um senso comum discriminatório e excludente de que “filho de
peixe, peixinho é”.
O objetivo principal ao desenvolver este estudo foi refletir sobre uma parcela de pessoas
que, diante da complexidade deste sistema e do esgotamento quanto à efetividade da
pena privativa de liberdade, têm passado despercebida pela literatura acadêmica, pelas
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. LEP – Lei de Execuções Penais, art. 41, estabelece entre outros direitos elementares do preso - a
visita do conjugue, companheira e parentes.
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autoridades e pelas políticas públicas. Neste sentido, foram elencados como objetivos
específicos: analisar as representações feitas pelas crianças do espaço prisional;
investigar os sentidos atribuídos pela criança sobre o que é ser filho(a) de um
presidiário; descrever as sensações atribuídas ao processo de revista íntima.
O estudo foi desenvolvido no complexo prisional do município de Vila Velha – ES, a
escolha deste cenário/espaço se deu devido ao tempo de convívio e observações entre o
pesquisador, que assume mais que a função de policial militar 136 e agente do Estado, se
assume como um educador social, e estas crianças que vêm visitar seus pais e que,
carregam consigo toda uma gama de aprendizagem, este estudo permitiu ir além do
fardamento e tudo que ele representa, foi a possibilidade de mergulhar num cotidiano,
que muitas vezes nos sentimos privilegiados, sem buscar os porquês, de não pertencer a
ele.
Este estudo teve caráter qualitativo, como recursos metodológicos, foram utilizados
questionários e gravadores, que permitiram lançar mão de entrevistas semi-estruturadas,
contudo as conversas ditas ao acaso constituíram mais um recurso que se integrou entre
pesquisador e sujeito pesquisado, pois não se pode abandonar a linguagem, que em
nossa cultura se constitui como um importante signo. Os horários de entrevistas com as
crianças foram de 06h00min as 09h00min horas da manhã, aos domingos durante os
meses de setembro a novembro de 2009. Os sujeitos investigados foram doze crianças
delimitadas num grupo com idade entre 08 e 11 anos, que frequentavam os presídios do
Complexo Penitenciário de Vila Velha pelo tempo mínimo de um ano, tempo aqui fora
compreendido como tempo de estar (con)vivendo com o pai sob pena de privação de
liberdade na instituição prisão.
E seguiu uma abordagem orientadora sócio-histórica, que de acordo com aspectos da
teoria marxista considera importantes para o desenvolvimento o aspecto cultural e o
histórico. Vigotsky vai nos dizer que, “o homem é um ser social, e historicamente
construído, que desenvolve suas funções mentais essencialmente a partir de suas
relações sociais” (VIGOTSKY, 1998, p.75). Este teórico considera que as interações do
indivíduo com o meio ambiente tornam o aspecto social um elemento fundamental para
a construção da identidade individual. Pois ninguém se abstrai da realidade em que
convive, muito menos está condenado a reproduzi-la. Sendo assim, o homem não é
apenas um produto de seu meio, ele é um ser ativo, social, que cria e recria sua
realidade, desta forma se opõe à idéia de “ser natural”.
Considerando as discussões e reflexões em cada parte deste estudo, buscou-se respostas
para alguns embates e, ao mesmo tempo, reflexões no campo teórico que pudessem
trazer algumas elucidações para o campo prático. Sendo assim, a pesquisa de campo
bem como a pesquisa bibliográfica e documental realizada, foram voltadas para o
cotidiano dos sujeitos e dos cenários investigados, ao qual foram destacadas algumas
idéias centrais, que evidenciam, sobretudo, a criança, a prisão e a pena privativa de
liberdade.
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Ainda que minha formação acadêmica passe pela entre linhas da Pedagogia, a farda tem sido o
uniforme diário há mais de 14 anos fazendo parte da corporação da Policial Militar do Estado do Espírito
Santo, o que tem me levado em outros momentos fora deste estudo, a trabalhar, dentro deste Sistema
Penitenciário, ora na segurança e guarda de preso, ora no processo de revista íntima.
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2 ONDE TUDO COMEÇOU?
2.1 HISTÓRIA DA PENA DE PRISÃO E DO SISTEMA CARCERÁRIO
Ao refletir sobre o ambiente do presídio percebemos que é impreciso quanto sua função,
como nos diz Foucault (1997, p.196), “[...] é perigosa, quando não inútil. Entretanto não
vemos o que por em seu lugar. Ela é a detestável solução de que não se pode abrir mão”.
Mas, considerando que o Brasil administra um dos dez maiores complexos prisionais do
mundo, com mais de 440.000 pessoas encarceradas ao final do ano de 2008137, e que,
diante do gigantismo deste sistema, que padece de toda espécie de vícios, distorções,
abusos e arbitrariedades, é visível a gravidade e emergência dos problemas vividos
cotidianamente tanto para quem fora condenado à pena de privação de liberdade, como
para a instituição de cumprimento desta pena – a prisão. Para Bitencourt a prisão é:
[...] uma exigência amarga, mas imprescindível. A história da prisão não é a
de sua progressiva abolição, mas a de sua reforma. A prisão é concebida
modernamente como um mal necessário, sem esquecer que guardam em sua
essência contradições insolúveis. (BITENCOURT, 2004, p.01)

Recorrendo à história, observou-se que, à medida que as sociedades vão se estruturando,
criando uma unidade jurídica e se organizando, eis que o Estado se apresenta, aos
indivíduos numa circunscrição territorial determinada, submetida a um poder instituído,
um poder Legal.
Bitencourt (2004, p. 4), nos diz que desde a Antiguidade até a Idade Média, ”[...] a
prisão era uma espécie de ante-sala de suplícios”. Até que a pena de morte, os açoites, as
mutilações e as infamantes fossem aplicadas, a fim de se descobrir a verdade.
Na Idade Moderna, do final do século XVI até início do século XVlll, vários são os
espaços que começam a ser destinados a guarda dos que delinquiam e, considerando as
transformações industriais, muitos destes espaços utilizavam o trabalho, como meio de
se conseguir absolvição, ou saudação de sua dívida.
A partir daí até a contemporaneidade começam a aparecer no cenário mundial modelos
de prisão com formas arquitetônicas próprias e tornam-se o lugar indicado para o
cumprimento de penas, que já possuem estabelecimentos jurídicos legais, passa a
constituir-se numa forma de dar respostas à grande variedade de delitos, como uma
espécie de antídoto, empregado a resolver todos os males que a sociedade não podia
absorver. Visto que antes deste período, ela mantinha a função de segregar, excluir e
garantir a aplicação de sanções e punições aos indesejáveis e perturbadores da ordem,
por determinação de quem detinha o poder, ou da igreja.
Para Foucault as instituições destinadas ao cárcere não visam à (re)socialização dos
indivíduos, mas à privação deste da sua liberdade, tornando-os dóceis e úteis, por meio
de um trabalho preciso sobre seu corpo. Sendo assim a penalidade,
[...] coloca o corpo num sistema de coação e de privação, de obrigações e
interdições. O sofrimento físico e a dor não são mais os elementos
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Fonte: Depen (número de presos), www.mj.gov.br – População Carcerária Brasileira - Evolução e
Prognóstico
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constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações
insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. (FOCAULT, 1987, p.
14).

Considerando a situação social, política e econômica do século XXl, onde se evidencia:
o aumento da miséria, que não é o único, mas é um dos fatores atribuído ao aumento da
criminalidade, a ausência do Estado frente à falta de políticas públicas efetivas que
garantam o Estado de Direito. Há de se pensar o que se tem feito para aqueles que se
encontram sobre a custodia deste Estado, pois a ocupação destes espaços, que se tem
circulado e noticiado na mídia, e que é possível à visualização a todos que tiverem
acessos aos intramuros das prisões brasileiras, foge completamente a qualquer ideal de
inclusão social ou ressocialização.
Löic Wacquant (2001), estudioso sobre o fenômeno da violência e desigualdade
humana, fez algumas considerações sobre o sistema prisional brasileiro também
definindo estes espaços como verdadeiros “campos de concentração para pobres”:
É o estado apavorante das prisões do país que, se parecem mais com campos
de concentração para pobres, ou empresas públicas de depósito industrial dos
dejetos sociais, do que com instituições judiciárias servindo para alguma
função penalógica – dissuasão, neutralização ou reinserção. O sistema
penitenciário brasileiro acumula, com efeito, as taras das piores jaulas do
Terceiro Mundo, mas levadas a uma escala digna do Primeiro Mundo, por sua
dimensão e indiferença estudada dos políticos e dos públicos: ...condições de
vida e higiene abomináveis, caracterizadas pela falta de espaço, ar, luz e
alimentação... negação de acesso á assistência jurídica e aos cuidados
elementares de saúde... difusão da tuberculose e do vírus HIV... violência
pandêmica entre detentos, sob forma de maus tratos, extorsões, sovas,
estupros e assassinatos em razão da superlotação superacentuada [...]
(WACQUANT, 2001, p.11).

No ano de 2006, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), quando em visita
aos estabelecimentos penitenciários ao Espírito Santo, afirmou “Os presídios brasileiros
merecem nota 5 (cinco). Os do Espírito Santo estão abaixo da média nacional,
merecendo nota 4 (quatro)138”. Se nos reportássemos para a média quantitativa escolar
poderíamos dizer que ficamos reprovados. A crise deste sistema já nos levou a muitas
tragédias, dados da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), revelam que os presídios do
Estado do Espírito Santo, possuem 3680 vagas, para abrigar aproximadamente 8.000
presos139.
3 COMPLEXO PRISIONAL DE VILA VELHA
3.1 CENÁRIO DA PESQUISA
"Era uma casa muito engraçada, não tinha teto,
não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não,
porque na casa não tinha chão"... (música de
Vinícius de Moraes e Toquinho)
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139

Jornal A GAZETA, de 16 de março de 2006.
Censo penitenciário de 2007.
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A melodia desses compositores até serviria bem para descrever a situação dos presídios
de Vila Velha, embora não se tivesse nada de engraçado no quadro caótico em que estes
se encontram. Dos 1195 internos que cumprem pena, ou que aguardam por julgamento
neste complexo, no mês de julho de 2009, verificamos que: 80% deles são formados por
jovens entre 18 e 25 anos, provenientes de classes populares e de baixo poder aquisitivo.
O Complexo Penitenciário de Vila Velha, situado no bairro da Glória, município de Vila
Velha, ES, iniciou-se com a Casa de Custódia (CASCUVV), residência utilizada no
início do século XIX para abrigar imigrantes que chegavam ao porto de Vitória.
Posteriormente, devido a sua localização, esta residência passou a ser utilizada como
prisão. Sendo assim, sua arquitetura nunca fora antes pensada para abrigar presos,
embora algumas adaptações e reformas tenham sido feitas ao longo dos anos, com vistas
a atender principalmente a parte de segurança.
Posteriormente, no ano de 1924, foi fundado o Instituto de Readaptação Social (IRS) de
Vila Velha “Professor Jair Etienne Dessaune”. Um espaço de cumprimento de pena em
regime fechado, possuindo 193 celas, das quais 165 foram projetadas para serem
individualizadas.
A CASCUVV possui capacidade para 210 presos, mas contava em julho de 2009, com
570 presos. O IRS que fora arquitetado para receber 217 presos, contava com 625
presos. Esta superlotação, aliada a todo descaso social e político que este sistema
enfrenta, torna suas condições físicas extremamente insalubres, apresentando condições
inadequadas de higiene, sem assistência psicológica, social e à saúde. A alimentação,
servida por empresa terceirizada, via de regra, é péssima, não há água filtrada e, se não
bastasse tudo isso, estes presos ainda convivem com presos doentes como, por exemplo,
tuberculose, soros positivos, escabioses entre outras doenças que não são isoladas.
Compartilhando do que Lemos (2007) nos fala sobre a dignidade humana, que ela
preexiste ao direito, sem com isso querer desconsiderá-lo, mas lançando olhares sobre a
conduta de uma pessoa, por mais desumana que pareça dentro de uma sociedade, não
autoriza a esta, nem ao Estado, tratarem seres humanos como se um irracional fosse.
Percebemos que enquanto não houver:
[...] respeito pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições
mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver
limitações do poder, enfim, onde não houver liberdade e a autonomia, a
igualdade – em direitos e dignidade – e os direitos fundamentais não forem
reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a
dignidade humana e
esta, por sua vez, poderá não passar de mero objeto
de arbítrio e injustiças. (LEMOS, 2007, p. 25).

Desta forma, torna-se urgente iniciativas dentro deste espaço, que é também político e
ideológico de manifestações de poder, que a supere a violência física e simbólica, capaz
de romper com o atual cenário institucional voltado a produção e reprodução de
ideologia voltada para a marginalidade num processo de exclusão, punição, coerção, e
isolamento, e principalmente de estigma com os que nem condenados são como no casos
dos familiares e principalmente as crianças. Pois somente quando a sociedade passar a
tratar com respeito e dignidade aqueles que consideram os piores, e respeitar
integralmente a todos os seus cidadãos, é que poderemos então, a partir, daí poderemos
dizer que estamos caminhando para um processo de inclusão social.

356

3.1.1 O olhar da criança sobre este cenário
Ao buscar as representações individuais que as crianças possuem dos presídios que hoje
compõem este cenário, nos colocamos por vezes sentados ao chão, em meio à poeira,
sol, calor, mas com a intenção de nos aproximar o máximo possível para que elas
pudessem ver a figura pesquisador, livre da “armadura” policial. Para que pudéssemos
chegar às verdadeiras raízes individuais, ao que fosse mais pessoal, e íntimo da criança,
centralizando nossas análises na fala e nas variadas linguagens destes sujeitos. Segundo
Souza (1994, p. 62), “a essência do problema é explicar como a realidade (infraestrutura) determina o signo, ou como o signo linguístico reflete e refrata a realidade em
transformação”.
Sendo assim, podemos observar a fala de algumas crianças, segundo entrevista realizada.
(pesquisador) - Vocês vêm aqui todo final de semana?
(Cacá) – Eu venho todo domingo, claro. Eu fico contando os dias.
(pesquisador) – Para que? (o provocando)
(Cacá) – Pra ver meu pai, oras.
(pesquisador) – E você gosta de vir aqui?
(Cacá) – Gosto de ver meu pai, onde ele estiver eu vou.
(pesquisador) – Mas o que vocês acham lá de dentro?
(Fla) – É tia, é muito barulho, e sujo também.
(pesquisador) – E mesmo assim vocês gostam de vir aqui?
(Pri) – Gostar a gente não gosta, mas eu e minha irmã sentimos saudades do meu pai.
Quando foi pedido para que eles descrevessem como é o interior do presídio, a negação
e o repúdio se fazem sempre presente em suas falas, em seus gestos, e feições, “é feio”,
“é tudo quebrado”, “é quente”, “muito cheio”, “fedorento”, “aqui fora tem brinquedo, lá
dentro não”, “a gente não tem nada pra fazer o dia todo”, “é sujo”.
Quando perguntado se eles sabem o que representa uma prisão, por que seus pais estão
ali, quase sempre as resposta é negativa, ou que “meu pai trabalha pros polícias” ou
como:
(Ju) – ah tia, assim, quando eu faço alguma coisa de errado, minha mãe me coloca no
cantinho do pensamento né, então meu pai fez uma coisa que não podia então ele tá aqui
pra não fazer mais.
Cacá (09 anos) foi quem nos trouxe a realidade, pois sua fala foge do contexto da
fantasia ou do não saber ou não querer falar do assunto. Quando com a feição de raiva
ele nos diz: “aqui fica os bandidos”, sai de perto do grupo e vai para o colo da mãe que
estava próxima a nós. Olho para sua mãe e ela me fala: “Ele sabe”.
Passaram-se três domingos, Cacá se junta novamente ao grupo, e quando é retornado a
pergunta, quais os motivos que o levam aquele espaço, e porque vem visitar seu pai? Ele
prontamente me responde:
“venho ver meu pai”,
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“porque ele é meu pai, e eu gosto muito dele, e mesmo ele estando aqui, nesse lugar, (faz cara de nojo),
eu não quero ficar sem ele. Claro né tia que eu queria que ele tivesse lá em casa, olha para mim(...),
queria estar na cama agora, mas se a gente demora a chegar eu quase não brinco com meu pai“.

Diante destes pequenos trechos de nossas conversas, mas analisando tantos outros, é
notório que para estas crianças, todo este espaço descrito no cenário da pesquisa a cima,
para estas crianças tem apenas o valor afetivo, o valor de se estar junto ao seu pai.
Mesmo sendo um dia de transtornos, medos, este é também um dia feliz, é o dia em que
a família se reúne, para ficar junta, para comer junto, um dia em que o pai brinca com o
filho, que lhe oferece carinho, que cobra obediência e responsabilidade com seus
familiares e com a escola, é um momento de projeção de sonhos, o sonho de uma família
que naquele instante busca formas de se estruturar, de se fortalecer e de crescer.
“[...] Tia, quando meu pai, tava em casa, ele bebia e brigava muito com a gente, nunca que ele comia com
a gente, que brincava, agora não, a gente come, brinca, às vezes eu tô cansado ele deita comigo e minha
mãe, pra gente dormi”. (Dani, 11 anos).

Quantos mundos, quantas significações. Para uns, descontentamento, para outros, a
chance de uma vida familiar que não se faz possível extramuros. E a todo instante suas
vozes, suas atitudes, seus olhares, seus silêncios, afirmam-nos que isso aqui é péssimo,
mas, se para estar com seu pai é preciso passar por tudo isso que passamos, nós
escolhemos (con)viver com essa rotina todos os finais de semana, a ter que ficar sem
contato com nossos pais.
3.1.2 O dia de visita
O sábado e o domingo são dias de muita expectativa dentro de um presídio, pois
geralmente são as mães, esposas, companheiras, avós e filhos, que vêm visitá-los, quase
nunca tem a presença de pais, irmãos, tios, ou seja, a presença de pessoas do sexo
masculino da família. A cada preso é concedido o direito de receber duas visitas por vez,
sendo assim, o número de pessoas nos fins de semana nestes estabelecimentos quase
sempre é triplicado.
Todos têm que passar por um processo de revista para adentrar o presídio, esse processo,
tem sido amenizado para algumas crianças, de acordo com um agente de segurança
responsável pela revista, ou seja, não há uma padronização de como deva ser realizado
as revistas em crianças, como há para os adultos, isto faz com que ora as crianças
tenham que retirar por completo suas roupas e seguir os mesmos movimentos que as
mães necessitam fazer, ora são inspecionadas sendo apalpadas sob suas vestes.
Ao abordar este procedimento, todas as crianças me dizem que, independente de tirar ou
não as roupas, elas não gostariam de passar por este processo, sem, contudo, saberem
explicar o que é pior, se ter que tirar toda roupa, ou ser apalpada, por uma pessoa
completamente desconhecida. “[...] A integridade corporal é o último reduto em que um
homem pode ser ele mesmo. Quando este espaço de identidade é destruído, não resta
mais nada da qualidade do ser humano. (LEMOS, 2004, p. 30).
E, que se não bastasse ser só desconhecida, por vezes, a rigidez da função os afasta de
condutas, que podem atender e compreender as dificuldades e limitações destas crianças
ao serem despidas e/ou apalpadas. Um dos meninos entrevistados (Cha, 11 anos), disse
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que não gosta de ficar “pelado” em frente a sua mãe, ou seja, se ele não gosta de se
mostrar para sua mãe, imagina para um policial, ou um agente, que naquele momento
está desconfiado dele.
[...] a moça fala que vai ver se eu trouxe balinha para ela, eu falo que não trouxe, que minha avó não
deixa, mas ela não acredita em mim, ela fica e olhando mesmo assim. (Pri, 08 anos).

Pri, foi quem mais nos chamou a atenção para o fato, de que naquele momento, estas
crianças também estão sendo julgadas, pelo ato cometido por seus pais, e como qualquer
tentativa de ser agradável ou pedagógica que o policial se proponha a realizar naquele
momento, não mascara a violência simbólica, o constrangimento e a invasão de seus
corpos despidos, violados muitas vezes em meio a choros e recusas.
4 A CRIANÇA NO CONTEXTO PRISIONAL
4.1 A CRIANÇA - SUJEITO QUE CONSTITUI ESTE CENÁRIO.
As crianças, mesmo sendo sujeitos de direitos, permanecem invisibilizadas num ser que
como Sarmento (2004) nos diz é um “ainda não”, um “em vias de ser”, um “ser em
devir”, marginalizadas nas relações sociais, (con)vivendo em todos os espaços, claro que
de acordo com suas condições de existência, elas são postas ou impostas em diversos
contextos sociais, históricos, culturais e políticos. Isso as tornam capazes de se
apropriar, perceber-se e perceber o outro, além de (re)inventar o mundo a partir de seu
próprio olhar, já que, sendo seres humanos elaboram os modos de existência, em
consonância com as culturas da infância, com a cultura do seu meio e seus diversos
atravessamentos (étnicos, gênero, etários, éticos, classe social, de linguagem, religiosos,
morais, dentre tantos outros).
Segundo levantamento feito no Sistema Prisional de Vila Velha, aproximadamente 800
(oitocentas) crianças de zero a doze anos estão cadastradas para visitação, cada adulto
pode levar quantos filhos menores de doze anos o preso tiver no dia de visitação.
Autoridades ligadas ao sistema penitenciário defendem as visitas dos filhos de detentos
como forma de ressocialização do apenado. Porém, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECRIAD) diz que é proibido deixá-las em situação vulnerável; sendo
assim, e diante da crise neste sistema, parece um tanto descompassado o que se propõe
com o acesso destas crianças no presídio com o que lhes são oferecidos, ou seja, um
acesso livre rotineiro e sem planejamento.
4.2 SER CRIANÇA FILHO(A) DE PRESIDIÁRIOS
A concepção de criança ao longo da história tem nos mostrado que esta perpassa por
uma imagem reducionista e não histórica de infância, o que a desqualifica em suas
particularidades, revelando um modo de vida pautado por ideologias que a sociedade
reproduz. Desta forma, ser criança filho(a) de presidiário ideologicamente perpassa
apenas no que diz respeito ao biológico de sua condição, uma espécie de miniatura do
adulto.
Ao longo de dez anos trabalhando em presídios capixabas, ouvindo conversas, por vezes
trazendo essa figura para discussões em cursos, oportunizados em nossa caminhada, a
visão de que estas crianças ocupam na mente de todas as pessoas a que temos convivido

359
é esta. Elas perdem completamente seu papel de criança, e são condenadas junto com
seu pai. Para elas não há futuro, elas estão fadadas a reproduzirem o ato/desvio de seu
pai.
E a convivência delas com o ambiente do cárcere, só reforça estes (pré)conceitos. A
idéia é que estas crianças passam a perceber esse ambiente como algo natural, comum,
um local onde ela brinca, apropria-se da linguagem dos presos e acha natural. Como se
pode perceber na fala de uma policial militar durante um processo de revista íntima no
presídio.
[...] Você acha que isto aqui representa alguma coisa de ruim para estas
crianças, isto aqui é parque de diversão para elas, e quando elas forem presas,
qual o problema de ser presa, ela não acha isso aqui ruim [...] (Ro, policial há
15 anos, trabalha há 3 anos no processo de revista íntima)

Veja a fala, “[...] quando elas forem presas [...]”, não há um se elas forem, caso sejam, o
que se percebe é que para estas crianças serem presas só depende de tempo, de um
desenvolvimento de seu corpo, ou um aumento na idade cronológica.
No entanto, quando se começa a ouvir as crianças, vê-se que a percepção delas deste
espaço é muito mais complexo do que se veicula pelo senso comum dos profissionais de
segurança. Este espaço lhe é comum sim, mas no sentido de que faz parte de seu
universo cultural. Assim não é errado usar a mesma linguagem, andar, ou seja, fazer
apropriações de certos signos utilizados no cotidiano do cárcere.
As crianças filhas de presidiários encontram-se numa situação bem inferior quanto às
demais crianças, pois além de serem aquelas que são infans140, abstrata,
descontextualizada, homogênea, com um conteúdo que é determinado pela sua
imaturidade, inocência e imperfeição de sua natureza, encontram-se, ainda, reduzidas e
condenadas, pelo simples fato de serem filhos de presidiários não são percebidas com
um ser em “devir, portanto desprovido de um estatuto epistemológico pleno, “[...] cuja
tônica se estabelece na negação do seu direito à palavra, no desreconhecimento de sua
condição social.” (ARAÚJO, 2005, p. 67).
No entanto, ao se ouvir a voz destas crianças, se é levado a embates, reflexões que
rompem com toda essa visão, com todo esse preconceito sob estas crianças, e aí se tem
que concordar com Vigotsky (1997), e acreditar que o homem não é apenas um produto
de seu meio, ele é um sujeito ativo no movimento que cria este meio, esta realidade, e
nos levar a acreditar que o ser humano não é um ‘ser natural’, e sim um sujeito social.
Ele se constitui no meio social, mas não está condenado a reproduzi-lo.
Ao buscar as falas das crianças, se percebe que o espaço prisional se remete a um espaço
geográfico, no qual para elas não há valor, de correção, de punição, mas de
aprendizagem, de estar com seu pai. Neste ínterim, elas não perdem sua capacidade de
brincar, de viver o lúdico, a fantasia, transformando por meio desta, da imaginação e do
sonho, o espaço vivido em espaço afetivo. A experiência que a criança acumula ao se
tornar filha de um presidiário, [...] “cria um conjunto de referências formado por objetos,
elementos da natureza e de pessoas, que elas associam a diversos
significados” (COELHO, apud SARMENTO, 2007, p. 196). A posteriori irá
correlacioná-los entre si, entrelaçando a complexidade da sua condição de estar filho(a)
de um presidiário.
140
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Condição esta que as tornam resilientes,
[...] Ser resiliente, é ser alguém que profundamente ferido pelos
acontecimentos, recupera deste estado de choque. [...] Resiliência é um estado
ou reação positiva vivencial frente à vicissitudes. O sujeito age dentro de
ações ativas. É um ser que nos seus modos de ser sendo si mesmo no
cotidiano do mundo se opõe às desesperanças, tentando manter viva sua
carne, seu espírito, sua vida afetiva e cognitiva etc. O ser da resiliência navega
contra as ondas violentas e contrarias aos oprimidos. (PAIVA, 2005, p.49).

Sendo assim, ao lançar olhares para estas crianças, este estudo tomou caminhos opostos
ao que a sociedade e o senso comum às tomam, observou-se que o tempo de estar em
convívio com o ambiente do cárcere, os conhecimentos ali abarcados, as relações
afetivas ali travadas, se traduz em uma busca de resignificação, de sua condição de estar
filha de presidiário, de estar no cotidiano do cárcere, para uma busca constante de
perspectivas futuras.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cenário do cárcere é um lugar de múltiplas possibilidades relacionais, de múltiplos
territórios a serem percorridos e construídos pelos indivíduos e grupos que o vivenciam.
Os caminhos a serem seguidos por estes indivíduos que convivem com a prisão são
visivelmente imprevisíveis.
O estudo é contrário uma visão ontogênica da criança, se colocando afastado de uma
visão social que naturaliza os modos de percepção, representação, criação e significação
do ser e estar no mundo pelas crianças, gerado seja pelo senso comum, seja por um
conceito desenvolvimentista, sem que se tenha uma relação social e histórica. Ele nos
pontua que as crianças são produtoras de cultura, elas resignificam o mundo, elas tem
seus modos próprios de conduzir-se, reinventando e modificando determinadas
situações, não sendo, portanto meras reprodutoras, ou seja, são as características do
outro que perpassam social e culturalmente nas crianças, elas se constituem no outro e
este se constitui nelas, num princípio de alteridade.
A infância no presídio se desenvolve entre o brincar e o pertencer, no instante em que o
espaço é vivido, as crianças que frequentam este cenário, constroem suas existências nas
inter-relações que demarcam, à medida que crescem seus territórios de domínio, e que
são vividos pela afetividade e convívio familiar, e isto é para nós indissociáveis ao
desenvolvimento humano.
Fazer uma interpretação de que “filho de peixe peixinho é”, ou “será”, não pode e não
deve ser interpretado no vazio social e ao descaso de políticas públicas, o conhecimento
sobre o desenvolvimento infantil, não pode ser realizados em qualquer espaço tempo,
carregados de estigmas, estereótipos e preconceitos. Faz-se necessária a busca por
conceitos, identificação de valores sociais e éticos, e as representações que constroem e
constituem o ser criança.
Por isto a necessidade de realizações de pesquisas que visem ir além da condição física
da criança. Ouvir o que as crianças sentem e pensam, quais são suas necessidades, nos
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conduzem a percepções que suas representações sociais se manifestam em palavras,
sentimentos e modos próprios.
Sendo assim reafirma-se que a condição de estar filho(a) de um presidiário, não é uma
categoria natural, e sim parte de um contexto social, e que deve encontrar caminhos que
visem buscar um outro olhar sobre a criança e não apenas o lugar que ela ocupa em
relação ao outro, sejam adultos ou crianças, de contextos vividos diferenciados, da
mesma forma que cabe às políticas públicas uma releitura da função social da pena
privativa de liberdade na instituição prisão, acerca do universo de sujeitos que ela
contempla.
Seja para o campo social, seja para o campo educacional, seja para o campo da
segurança ou de políticas públicas, é necessário conceber a criança como sujeito, o que
possibilitaria:
[...] Reconhecê-la como artífice na construção de um mundo compartilhado
no qual sua ação, sua palavra, sua cultura, sua história são respeitadas e
ouvidas como síntese de uma experiência social, compartilhada, atravessada
pela condição de classe, etnia, etc. (ARAÚJO, 2005 p. 69).

Conhecer os múltiplos territórios infantis, nos dá margem para perceber que a pedagogia
esta muito além da sala de aula, ela pode e deve acontecer nos múltiplos espaços da vida
social, e por um momento muitos agentes de policia que convive com a cultura infantil
nos presídios, cumpre neste contexto descontextualizado um papel de pedagogo social.
Ao qual se houvesse uma melhor sistematização do trabalho prestado, poderia e deveria
ser melhor aplicado por todos.
Ao mesmo tempo, este estudo nos possibilitar lançar olhares sobre as múltiplas infâncias
que chegam aos intramuros da escola que teima em se manter num patamar tradicional
de homogeneizar a todos, como se sua vida social e familiar, pudesse ser desvinculada
quando se atravessa os muros, portões e grades da escola.
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ARTIGO CIENTÍFICO 28:
AS CONTRIBUIÇÕES DO PROEJA PARA ALUNOS COM ENSINO MÉDIO
CONCLUSO DO IFES CAMPUS COLATINA: UM NOVO OLHAR SOBRE
ESSES SUJEITOS
Kênia Cristina Tinelli141
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar dados coletados em uma pesquisa desenvolvida na
Educação de Jovens e Adultos do PROEJA, no município de Colatina – ES, cujo foco é investigar as
principais razões pelas quais jovens e adultos trabalhadores, que já possuem a formação básica concluída,
optam em refazer essa modalidade – Ensino Médio – integrada ao curso técnico Segurança do Trabalho.
Os resultados obtidos por meio deste estudo remetem a questões relevantes sobre a qualidade do ensino
público, a continuidade dos estudos de alunos jovens e adultos e a relação entre educação e trabalho,
questões que ainda merecem aprimoramento por meio de novos estudos e análises.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. PROEJA. Educação e Trabalho.

1 INTRODUÇÃO
A sociedade atual é marcada por transformações ocorridas em diversas áreas e a
educação não pode ficar alheia a essas transformações, especialmente no que se refere às
práticas sociais e ao trabalho. Sendo a educação é um direito de todos os cidadãos,
inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade considerada “apropriada”, cabe à
sociedade, em seus diferentes segmentos, exigir políticas públicas que permitam o
acesso a esse direito, fazendo com que os cidadãos tenham condições de aprender por
toda a vida.
Ao longo da história da Educação de Jovens e Adultos, foram criados alguns programas
voltados a essa modalidade, porém muitos deles com ênfase apenas na alfabetização de
jovens e adultos, ou em forma de suplência, dificultando e impedindo, assim, que os
sujeitos pudessem usufruir o direito de aprender ao longo da vida e, conseqüentemente,
ascender ao nível superior. Um programa que se destaca, na atualidade, é o PROEJA Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - instituído pela Rede Federal de
Educação.
Por ser um programa ainda novo, a Rede Federal oferta, em todo o país, cursos de PósGraduação, não apenas para formar especialistas, mas também como incentivo à
pesquisa nesse campo. Durante os primeiros módulos de um desses cursos - ofertado
pelos IFES campus Colatina - foram feitos relatos da experiência profissional de alguns
professores atuantes no PROEJA e, por meio desses relatos, foi possível conhecer o
público alvo a que se destina o curso no município de Colatina. São jovens e adultos
que, em sua maioria, já possuem o ensino médio completo e retornaram à escola para
cursar o técnico integrado ao médio.
Por meio desta informação, houve a curiosidade de se investigar as razões que induzem
tantos jovens/adultos, com ensino médio completo, a optarem pelo curso técnico
integrado ao médio na modalidade EJA ao invés de ingressarem no curso técnico
subseqüente (pós-médio) oferecido pela mesma instituição educacional; sendo este o
objetivo principal de toda a pesquisa. O fato é intrigante porque o Instituto Federal do
Espírito Santo, antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo,
oferece o mesmo curso técnico subseqüente, ou seja, o pós-médio, justamente para
141

Graduada em Letras. Mestranda em Educação pelo PPGE/ UFES.

365
atender às expectativas desses sujeitos. Por que optaram pelo PROEJA (técnico
integrado), que é cursado em oito semestres, se podiam cursar o subseqüente em quatro
semestres ou até mesmo um curso superior?
A relevância deste estudo não se restringe à verificação desses motivos impulsionadores,
mas visa também analisar os anseios dos alunos em relação ao curso oferecido nesta
instituição e as contribuições do PROEJA para esses jovens e adultos trabalhadores.
Pretende-se, ainda, verificar se o processo de seleção para ingresso tem influência sobre
a escolha do PROEJA e se o mesmo está adequado para atender a estes jovens e adultos
que estão retornando à escola, provavelmente após um longo período fora da sala de
aula. Essa análise não se esgota em suas respostas, pois devido à sua complexidade
requer estudos posteriores. Contudo, pode vir a contribuir para a melhoria da qualidade
de ensino da instituição, assim como para o sucesso do PROEJA, visto que sua
implementação ainda é recente e não há, portanto, muitas pesquisas sobre o ensino
médio integrado ao técnico na modalidade jovens e adultos.
Para a coleta dos registros foi utilizado um questionário contendo diversas questões
fechadas e abertas. Fez-se necessário também a utilização da técnica grupo focal para
elucidar os aspectos subjetivos da pesquisa.
2 RE(CONHECENDO) A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM PASSO
PARA UMA SOCIEDADE MENOS DESIGUAL
A Educação de Jovens e Adultos – EJA - vem sendo gradativamente reconhecida como
um direito, porém este só foi formalizado em lei, como dever e oferta obrigatória do
Estado, a partir da Constituição de 1988, e reafirmado pela Dei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, em 1996 (HADDAD, 2007, p. 197).
No entanto, ao longo de sua história, a EJA sempre esteve marcada por lutas sociais,
principalmente por meio dos movimentos populares, para que o direito à educação ao
longo da vida fosse assegurado. Além disso, essa modalidade de ensino é marcada pela
descontinuidade na execução de seus projetos/programas, especialmente pelo fato de
que, não havendo uma política pública específica para a EJA, diversas mudanças
ocorrem a cada nova gestão, não garantindo assim que esses projetos/programas tenham
uma continuidade.
Para que a transformação desse quadro seja possível, torna-se emergente a criação de
políticas públicas no que tange à Educação de Jovens e Adultos no Brasil, pois essa
modalidade precisa ser configurada devido às suas especificidades e à de seus sujeitos.
Além disso, é imprescindível que o “olhar escolar” sobre os sujeitos da EJA seja revisto,
pois a finalidade dessa modalidade de ensino é garantir direitos específicos de um tempo
de vida, ou seja, garantir direitos dos sujeitos que os vivenciam e não suprir carências de
escolarização (ARROYO, 2006, p. 21).
Quando retornam à escola, esses sujeitos apresentam diversidades que devem ser
reconhecidas, pois apesar do longo período fora dos bancos escolares, sempre estiveram
em processo de formação ao exercerem suas funções perante a família, a sociedade e ao
mundo do trabalho.
ARROYO (2006, p.25) menciona o processo de formação dos jovens e adultos e os
conhecimentos que possuem ao retornarem ao ambiente escolar, pois suas trajetórias de
vida - sociais e escolares - truncadas não significam que houve uma “paralisação nos
tensos processos de formação mental, ética, identitária, cultural, social e política”. Ao
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retornarem à escola, trazem consigo aspectos de sua formação e de aprendizagens
acumuladas ao longo de suas vidas, o que torna a sala de aula da EJA um espaço que
deve ser aberto à diversidade.
[...] a abertura à diversidade tem sido um traço da história da EJA.
Diversidade de educandos: adolescentes, jovens, adultos em várias idades,
diversidade e níveis de escolarização, de trajetórias escolares e, sobretudo de
trajetórias humanas [...], diversidade de métodos, didáticas e propostas
educativas [...] (ARROYO, 2006, p. 31).

No entanto, o retorno desses alunos vem acompanhado do cansaço do trabalho e do
desestímulo diante das dificuldades encontradas. Todos esses fatores tornam-se
obstáculos para que esses educandos continuem engajados no processo ensinoaprendizagem, exercendo seu direito de aprender por toda a vida.
A sua permanência ou não está diretamente relacionada ao ambiente escolar que os
recebe, pois muitas vezes a instituição não está preparada para acolher esses jovens e
adultos trabalhadores. É imprescindível, portanto, o respeito à diversidade e a
consciência de que a escola faz parte dos projetos de vida desses sujeitos. Se assim o
fizer, a escola realmente poderá assumir seu papel de transformadora da condição social
desses jovens e adultos, provocando mudanças significativas em suas vidas e tentando
minimizar os efeitos causados pela exclusão e pelas injustiças sociais.
2.1 PROEJA: Desafios e Possibilidades para os Jovens e Adultos Trabalhadores
Embora se reconheça que o analfabetismo ainda faça parte da realidade educacional
brasileira, que necessita, portanto, de políticas públicas que contribuam para sua
erradicação, não se pode resumir à educação de jovens e adultos ao domínio –
geralmente aquém – das habilidades de leitura e escrita.
Há milhares de jovens e adultos pouco escolarizados que retornam aos sistemas de
ensino buscando uma formação integral, ou seja, formação que possibilite tanto a
apropriação de conhecimentos e informações necessários às mudanças da sociedade
atual, quanto a utilização desses conhecimentos adquiridos para a transformação de sua
realidade, especialmente por ações desenvolvidas com o seu trabalho.
No entanto, a formação dos educandos brasileiros sempre foi determinada pela dualidade
existente entre formação básica e profissional; formação esta que seria definida de
acordo com a condição social de cada um. Segundo Kuenzer,
[...] o Ensino Médio inclui os socialmente incluídos; para os excluídos,
alguma modalidade de preparação para o trabalho, orgânica aos modos de
produzir mercadoria que historicamente foram se constituindo. Em
decorrência, não há como compreender o Ensino Médio no Brasil, sem tomálo em sua relação com o ensino profissional [...] (KUENZER, 2005, p.26).

A não-articulação entre essas duas redes – ensino médio e profissional - trouxe
conseqüências para a educação brasileira, comprometendo a formação integral de seus
sujeitos, que se estende até os dias de hoje.
Entretanto, uma possibilidade para a formação integral do trabalhador atual ocorre por
meio do PROEJA – um programa que teve sua origem com o Decreto 5.478 e que
apresentava como proposta inicial sua oferta limitada à Rede Federal de Educação. Entre
os desafios do programa está a integração do ensino médio à formação profissional
técnica de nível médio e à educação de jovens e adultos – campos da educação
considerados historicamente distantes.
O termo “integrar”, de acordo com Ciavatta, evoca um “[...] sentido de completude, de
compreensão das partes no seu todo ou da unidade do diverso, de tratar a educação como
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uma totalidade social”. Por isso, de acordo com a autora, o que se pretende com essa
integração
“[...] é que a educação geral se torne parte inseparável da educação
profissional, em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja
nos processos produtivos, seja nos processos educativos” (CIAVATTA, 2005,
p.84).

No entanto, embora o PROEJA possibilite aos sujeitos uma formação técnica integrada à
educação básica, sua oferta limitada apenas à rede federal impediria o acesso de tantos
jovens e adultos ao programa, visto que essa modalidade de ensino sempre foi ofertada
pelas redes estaduais e municipais de educação. Portanto, a democratização do acesso ao
ensino médio integrado ao técnico estava condicionada a ampliação desse programa em
nível nacional, mediante a oferta do curso por instituições estaduais e municipais.
A ampliação da oferta do PROEJA às outras redes foi possilitada com a promulgação do
Decreto 5.840, em 2006, que revogou o Decreto 5.478, sendo esta ampliação
considerada um avanço do programa.
Entretanto, apenas possibilitar o acesso de jovens e adultos ao sistema público de
educação profissional - embora este acesso seja imprescindível a esses sujeitos – não
garante sua inclusão. O princípio da inclusão, de acordo com o Documento Base do
PROEJA,
[...] precisa ser compreendido não apenas pelo acesso dos ausentes do direito
à escola, mas questionando também as formas como essa inclusão tem sido
feita, muitas vezes promovendo e produzindo exclusões dentro do sistema,
quando não assegura a permanência e o sucesso dos alunos nas unidades
escolares (BRASIL, 2007, p.37).

Torna-se, então, um desafio para as instituições federais, estaduais e municipais não
apenas o acesso dos jovens e adultos à educação básica integrada à técnica, mas também
sua permanência nessas instituições; permitindo, assim, que esses sujeitos exerçam o seu
direito de aprender continuadamente, e por meio de sua formação, possam se inserir no
mundo do trabalho.
Sabe-se que os sujeitos da EJA, ao retornarem aos sistemas de ensino, vislumbram uma
formação que os possibilite a ingressarem no mundo do trabalho ou nele se manterem, o
que indica que esses sujeitos associam educação e trabalho, não sendo conscientes que
essa relação não é tão estreita como imaginam. A escola não tem condições de dar
garantias de emprego ou melhores remunerações salariais a todos que assim almejam,
mas pode criar possibilidades para que os alunos alcancem seus objetivos. Além disso,
esses sujeitos, por meio da instituição escolar, podem enriquecer-se com outras
referências: culturais, sociais, históricas e laborais, sendo aptos a lerem "[...] o mundo,
no sentindo freireano, estando no mundo e o compreendendo de maneira diferente da
anterior ao processo formativo” (BRASIL, 2007).
No entanto, constata-se que há escolas públicas que ofertam um ensino de qualidade aos
filhos das camadas populares, porém essas escolas não representam a maioria, o que
compromete a inserção desses sujeitos no mundo do trabalho, além da continuidade de
seus estudos.
Diante disso, muitos desses alunos, em busca da qualidade do ensino público, recorrem
às instituições que compõem a Rede Federal de Educação, pois essas instituições atuam
como referência na formação de seus sujeitos. No entanto, o acesso dos filhos das
camadas populares à rede federal é dificultado especialmente por falta de vagas, pois a
demanda é muito maior do que a oferta, o que faz com que a concorrência seja muito
elevada (MOURA, 2006, p. 07).

368
Há outros desafios ainda, especialmente para que o PROEJA se torne política pública e
assim, garanta sua perenidade, pois a EJA sempre foi marcada por programas / projetos
descontínuos. Como a proposta do PROEJA se estende o às redes estaduais e municipais
– após o Decreto 5840, em 2006 – torna-se emergente uma interação entre as redes
federais, estaduais e municipais, principalmente pela experiência dos estados e
municípios na oferta da EJA.
Além da interação entre os sistemas de ensino, deve haver ainda participação da
sociedade - grupos sociais, individuais, movimentos sociais – em favor da educação dos
jovens e adultos, garantindo que os mesmos tenham acesso à escola e possam exercer o
seu direito à educação ao longo da vida.
2.2 OS PASSOS METODOLÓGICOS
De acordo com Gil (2002, p. 41) uma pesquisa é de natureza exploratória quando
envolve entrevistas com pessoas que tiveram (ou têm) experiências práticas com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assim, este
estudo trata-se de uma pesquisa exploratória porque busca levantar dados a partir das
opiniões dos estudantes do PROEJA do IFES, Campus Colatina para compreender os
motivos que os levaram a optar por esse curso.
É um estudo de cunho quali-quantitavo, pois além coletar registros por meio de um
questionário, recorrendo a dados numéricos, analisa questões muito particulares através
de respostas abertas. Para a coleta dos registros foi aplicado um questionário, com
questões abertas e fechadas, cujos objetivos eram traçar o perfil dos alunos e descobrir
os principais motivos que os levaram a cursar o Técnico integrado ao Médio na
modalidade EJA, especialmente aqueles que já possuem Ensino Médio completo. A
escolha dessa técnica se deu pelo fato de que havia a necessidade de se obter
informações precisas e confiáveis sobre todos os alunos que estavam presentes naquele
dia, nas seis turmas do PROEJA.
Para o aprofundamento das respostas obtidas por meio da aplicação do questionário foi
utilizada a técnica grupo focal. Os sujeitos pesquisados são alunos que pertencem às
turmas N02, N03, N04 e N06, o que corresponde ao 1º, 3º, 4º e 6º semestres,
respectivamente, no ano letivo de 2008. Estão cursando o PROEJA e assim, cada qual
com o seu motivo, refazendo o ensino médio.
Um dos motivos impulsionadores para a escolha dessa técnica foi o fato de que com a
aplicação do questionário foi possível obter respostas claras e objetivas acerca da
temática abordada. No entanto, a relevância desse estudo requer uma abordagem em que
se possam compreender também os aspectos subjetivos relacionados aos anseios,
dificuldades, pensamentos, sentimentos e experiências expressos pelos alunos, durante a
discussão em grupo.
2.3 ALGUNS RESULTADOS SIGNIFICATIVOS SOBRE OS SUJEITOS DO
PROEJA
Os resultados obtidos por meio das respostas do questionário foram analisados visando
estabelecer as características dos alunos do PROEJA, sua forma de ingresso nesse
programa, além de uma visão geral sobre os principais motivos que os levaram a cursar
o PROEJA e assim, refazerem o ensino médio. Procurou-se quantificar os resultados
obtidos como forma de generalização dos sujeitos pesquisados, utilizando tabelas e
gráficos para a representação das respostas obtidas.
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No questionário aplicado a 87 alunos, num universo de 107, das seis turmas do
PROEJA, constatou-se que a maioria deles – 51 alunos – já possui o Ensino Médio
completo, como demonstrado na tabela 1.
Tabela 1: Amostra Estratificada da Escolaridade dos Alunos do PROEJA - 2008, Curso
Segurança do Trabalho.
Ensino
Ensino
Nunca
Total de alunos
Total geral de
Turmas
Médio
Médio
freqüentou o
entrevistados
alunos da turma
completo
incompleto
E.M.
N01
06
01
00
07
13
N02
14
03
02
19
26
N03
09
04
09
22
24
N04
08
01
00
09
09
N05
05
08
07
20
25
N06
09
01
00
10
10
TOTAL
51
18
18
87
107
Outro dado importante revelado com a pesquisa refere-se ao processo seletivo aplicado
pela instituição para o ingresso dos alunos no curso. Verificou-se, que dos alunos que já
possuem ensino médio completo, aproximadamente 82,35% participaram do processo
seletivo da instituição, sendo 75% aprovados e 6% suplentes. Destaca-se que alguns
desses alunos foram aprovados na 2ª chamada do processo seletivo.
No entanto, essa não é a realidade dos alunos que apenas possuem ensino fundamental
completo – público alvo a que se destina o PROEJA. Por meio dos dados obtidos,
verificou-se que dos alunos que possuem ensino médio incompleto ou que nunca
freqüentaram o ensino médio, a grande maioria, 75%, não participou do processo
seletivo, foram indicados por outra escola, participaram de sorteios ou ainda receberam
convites da Instituição Federal.
Tal informação exige um aprofundamento nas reflexões sobre a real necessidade de se
aplicar uma prova de ingresso para alunos que estão retornando à escola e que já se
sentiram excluídos anteriormente do sistema educacional.
O Documento Base do PROEJA define como um de seus princípios o compromisso de
entidades públicas na inclusão da população em seus sistemas educacionais, pois se
constatou que os jovens e adultos que não concluíram a educação básica na faixa etária
“regular” têm tido pouco acesso à Rede Federal de educação. No entanto, deve-se
observar como a inclusão desses educandos tem sido feita, para que não se promova uma
exclusão dentro do sistema (BRASIL, 2007, p. 37).
Sabe-se que por meio de um processo seletivo, apenas os conteúdos aprendidos via
ensino formal – no ambiente escolar - são considerados para o ingresso na instituição,
não levando em conta todo o conhecimento e cultura adquiridos por esses jovens e
adultos em sua vida social e profissional. Os jovens e adultos, em suas trajetórias
humanas, passam por vivências e adquirem saberes, e ao retornarem à escola “carregam
esse acúmulo de formação e de aprendizagens” que não podem ser ignorados pela escola
(ARROYO, 2006, p. 25).
2.3.1 Motivos impulsionadores para a escolha do PROEJA e algumas contribuições
do curso para a vida dos jovens e adultos trabalhadores
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Ainda por meio da aplicação do questionário foi possível verificar os principais motivos
que levaram os jovens e adultos a cursarem o PROEJA, especialmente aqueles que já
possuem ensino médio completo, conforme observado no gráfico que se segue.
Gráfico 1
Principais motivos que levaram alunos a refazerem o
Ensino Médio
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5%
0%

2%

1ª Prioridade

Concurso público
Não se sente preparado para o processo seletivo do curso técnico
Falta de informação e divulgação do edital
ENEM / Vestibular
Conteúdos de outras instituições considerados insuficientes
Não havia o Curso Subsequente à noite, naquele momento
Não foi aprovado no curso Subsequente e não queria ficar sem estudar
Exigência familiar

Embora o Ensino Médio, de acordo com a Lei 9394/96, seja a etapa final da Educação
Básica e deva proporcionar a todos formação geral suficiente para a participação social e
produtiva, além da continuidade dos estudos, permitindo assim, uma educação
permanente; muitos alunos, ao concluírem essa modalidade de ensino, não se sentem
preparados para enfrentar os desafios que surgem logo após sua formação, em nível
médio.
Os resultados revelam que esses alunos acreditam que os conhecimentos adquiridos na
escola são diretamente responsáveis pelo seu sucesso profissional, além de
possibilitarem a continuidade de seus estudos. Tais fatos são intrigantes, pois esses
alunos já possuem formação básica – ensino médio – que, de acordo com a LDB, em seu
artigo 35, tem, dentre outras finalidades,
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou prosseguimento posteriores (BRASIL,
1996).
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Isso demonstra, de acordo com as opiniões dos alunos entrevistados, que o ensino médio
no Brasil ainda não consegue proporcionar a todos os educandos uma formação básica
segundo suas finalidades propostas.
A segunda técnica utilizada para obtenção dos dados – grupo focal - permitiu a análise
qualitativa dos resultados, pois os participantes, por meio da discussão em grupo,
puderam demonstrar também seus sentimentos em relação à temática apresentada, o que
não foi possível com a aplicação do questionário.
Durante a realização da reunião coletiva solicitou-se, inicialmente, que os participantes
expressassem sua opinião sobre as vantagens e desvantagens do PROEJA para alunos
que já possuem ensino médio completo. A análise das expressões verbais foi feita
observando também os sentimentos, anseios e emoções dos alunos em cada depoimento,
além da disposição de cada um em participar e opinar nas questões propostas.
Ao dar início ao debate, um participante demonstrou rapidamente interesse em responder
a primeira questão, ou seja, opinar sobre as vantagens do PROEJA para as pessoas que
já possuem a formação básica.
A vantagem é a possibilidade de rever conteúdos, fazer concursos. Coisas que
nunca vi têm aqui no CEFETES, matérias novas que não tive no meu ensino
médio. A qualidade do ensino aqui é superior a de outras escolas públicas
(P1).

Outros alunos disseram concordar com a falta de qualidade no ensino na maioria das
escolas públicas brasileiras, enfatizando a insuficiência de recursos para as escolas
municipais e estaduais, diferente do que ocorre nas instituições federais. Os jovens que
participaram do grupo focal demonstraram bastante criticidade nessa análise e relataram
que no IFES, de modo geral, essa qualidade é assegurada, o que é uma vantagem para
eles que desejam rever e aprofundar os conteúdos científicos. Com isso, demonstram se
sentir em desvantagem em relação a tantos alunos que tiveram uma educação básica de
qualidade, o que reforça a dualidade que sempre existiu na educação brasileira, ou seja,
trajetórias distintas para alunos de acordo com sua condição social, fazendo com que as
escolas se tornem antidemocráticas.
Após a discussão sobre a educação nas escolas públicas brasileiras, a maioria dos alunos
relatou que a grande vantagem para eles, que estão refazendo o ensino médio é
aprofundar os conteúdos vistos em outras instituições.
A vantagem é estudar novamente e aprofundar conteúdos. Melhorar a base do
ensino médio para tentar competir com os outros que sempre estudaram em
escolas boas (P8).

No entanto, embora a maioria dos alunos tenha concordado que a principal vantagem do
PROEJA seja a possibilidade de rever e aprofundar conteúdos científicos, um aluno
demonstrou interesse em abandonar o PROEJA, caso fosse aprovado no curso técnico ou
subseqüente da instituição.
Algumas matérias são dadas de maneira diferente e você está se preparando
para tentar o Subseqüente ou Superior. Meu objetivo é esse: passar no
Subseqüente e parar esse curso de EJA (P2).

Esse fato chama a atenção, pois se observou que as turmas do PROEJA, especialmente
as mais avançadas, são pequenas, indicando um índice de evasão considerável. Isso
remete à reflexão: O PROEJA, em algum momento, deixa de ser atrativo para os alunos
que já possuem ensino médio ou esses alunos possuem outros objetivos que são
alcançados por meio do curso?
Algumas opiniões foram divergentes em relação à função do PROEJA e um aluno
destacou que esse curso não deve ter a finalidade de um pré-vestibular, pois há muitos
alunos que ainda não possuem o ensino médio.
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O ensino médio do PROEJA não é cursinho, mas muitos encaram esse curso
apenas como preparatório e desistem depois. Muitos alunos trabalham o dia
todo e estudam à noite, e o conteúdo não pode ser muito puxado. Devemos ter
respeito com aqueles alunos que não têm o ensino médio completo (P4).

Em relação às desvantagens do PROEJA para aqueles que já possuem a formação
básica, a maioria dos participantes mencionou o tempo (dois anos a mais) para
concluírem o curso técnico, em comparação ao subseqüente, pois já possuem o prérequisito para esse curso.
Demora mais tempo, todo mundo quer terminar logo para exercer sua
profissão e o PROEJA, para quem já tem o ensino médio completo, fica mais
demorado, porque você não vê só a parte técnica (P1).

No entanto, dois alunos mencionaram que esse fator – tempo – não pode ser considerado
uma desvantagem, pois quem opta pelo PROEJA tem essa informação antes da
inscrição, podendo escolher um curso técnico, que é mais rápido. Além disso, depende
do objetivo da pessoa que está cursando o PROEJA.
Não acho que o tempo seja uma desvantagem, porque quem quer rever
conteúdos faz isso em dois anos. São quatro anos no total, mas dois destes são
da parte técnica, que é novidade pra todos (P3).

Este aluno já apresenta uma visão mais emancipada, pois assume a necessidade de
construir bases científicas ofertadas pela formação geral, no entanto, essa não é a opinião
predominante no grupo pesquisado.
Outra questão abordada no grupo focal, e que é considerada o foco do presente estudo,
refere-se aos principais motivos que levaram os jovens e adultos participantes a optarem
pelo curso técnico integrado ao médio na modalidade EJA, visto que eles já possuem
formação básica completa para o ingresso em um curso subseqüente ou superior.
Embora essa questão tenha sido abordada no questionário aplicado como primeiro
instrumento de coleta de dados, sua relevância para a presente pesquisa fez com que
fosse novamente abordada no grupo focal, pois por meio dessa técnica, além da
obtenção de respostas precisas, podem-se compreender os aspectos subjetivos referentes
aos anseios, dificuldades, sentimentos, pensamentos e experiências dos sujeitos
pesquisados.
Os alunos, em seus relatos, reforçaram o que haviam dito sobre as vantagens do
PROEJA para eles que já possuem ensino médio completo. No geral, afirmaram que a
possibilidade de estudar em uma escola de qualidade, que os possibilitassem (re)ver
conteúdos imprescindíveis à continuidade dos estudos e à inserção no mundo do trabalho
foi o motivo impulsionador.
Eu sou da primeira turma do PROEJA e naquela época fiz a inscrição errada,
mas não quis desistir porque estudei e passei. Estava parada no tempo, havia
quatro anos que tinha terminado o ensino médio e encarei isso como uma
oportunidade de rever conteúdos, pois quero tentar passar em concursos e
fazer faculdade (P1).

Três alunos concordaram que a continuidade de seus estudos depende do domínio de
conteúdos e da aprovação em processo seletivo, e esse também foi o motivo
impulsionador, no entanto, diferentemente dos demais alunos, eles demonstraram
interesse em tentar o ingresso em um curso subseqüente e superior, antes de concluírem
os quatro anos do PROEJA, e caso haja aprovação irão desistir de freqüentar o curso
médio integrado ao técnico. Um desses alunos ainda mencionou que há uma
concorrência desleal entre os alunos que estudam em escolas particulares e se dedicam
em tempo integral aos estudos, para serem aprovados nos vestibulares, com aqueles que
trabalham e estudam e isso desanima.
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Eu escolhi o PROEJA para estudar novamente os conteúdos do ensino médio.
Está cada vez mais difícil competir com aqueles alunos que apenas estudam e
com isso a auto-estima da gente fica baixa (P6).

Observa-se, no relato acima, que o aluno é consciente da dualidade existente na
educação brasileira, mas não se conforma em abrir mão do curso superior devido à
concorrência. Pretende, ao invés disso, investir em sua formação e construir
conhecimentos que permitirão seu acesso ao ensino superior, tempos atrás, privilégio
somente da classe dominante.
O aluno P8, em seu relato, menciona a qualidade do ensino público e reconhece que se
essa qualidade fosse assegurada a todos os indivíduos, independentemente da condição
social, não haveria a necessidade de buscar, no PROEJA, a concretização de um ensino
melhor.
Acredito que o PROEJA me prepara tanto para concursos quanto para o
vestibular. Quero fazer o ENEM também. Se a escola pública preparasse a
gente, como os alunos das escolas particulares são preparados, a gente não
precisaria refazer o ensino médio pra competir com eles. Tem que ter um
ensino de qualidade (P8).

Embora o PROEJA tenha como uma das finalidades promover uma formação integral a
seus sujeitos, possibilitando que os mesmos aumentem sua escolaridade com
profissionalização, muitos alunos depositam no curso a única possibilidade de adquirem
conhecimentos científicos necessários à competição no mundo do trabalho, além da
continuidade aos seus estudos.
3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Diante da análise das respostas dos questionários e, principalmente, dos relatos dos
participantes do grupo focal, constatou-se diversos motivos que levaram os alunos
cursistas do PROEJA, que já possuem formação básica concluída, do município de
Colatina, a buscarem nova formação. Dentre esses motivos, o mais abordado pelos
alunos foi a busca por uma formação básica de qualidade indispensável para o acesso
desses sujeitos ao ensino superior, além de sua inserção no mundo do trabalho.
Inicialmente, a análise desse estudo, por meio dos dados obtidos com a aplicação do
questionário, demonstraria apenas que o PROEJA no IFES campus Colatina estava
atendendo mais aos sujeitos que já possuem o ensino médio completo, ou seja, que os
alunos que apenas possuem ensino fundamental completo – sujeitos à margem dos
sistemas de ensino – estavam tendo menos condições de acesso ao curso.
No entanto, durante a participação de alguns alunos no grupo focal, onde os mesmos
puderam demonstrar seus anseios, angústias, pretensões e expectativas, percebeu-se que
esses alunos, embora não tenham suas trajetórias escolares interrompidas e não sejam
sujeitos excluídos do direito à educação básica, sofrem outro tipo de exclusão. São
jovens e adultos que, embora possuam formação básica completa, não se sentem
inseridos no mundo do trabalho e nem com habilidades e conhecimentos suficientes para
o ingresso em um curso pós-médio ou superior. Tais informações exigiram que fosse
lançado um novo olhar sobre esses sujeitos.
Para esses alunos, as contribuições do PROEJA são imprescindíveis para que os mesmos
possam transformar sua realidade social, ao invés de terem suas trajetórias de vida
definidas de acordo com sua condição social.
Apesar desse novo olhar sobre os alunos do PROEJA que já possuem ensino médio
completo, o presente estudo não pode deixar de abordar a seguinte questão: enquanto há
milhares de jovens e adultos brasileiros analfabetos e tantos outros que não possuem
formação básica completa, estando, portanto, excluídos dos sistemas de ensino, há
outros que, em busca da transformação da realidade social em que vivem, têm a
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oportunidade de cursar novamente o ensino médio. Tal fato remete à reflexão: o
investimento na formação básica (ensino médio) de um aluno que já concluiu essa etapa
não poderia ser revestido na continuidade de seus estudos, por meio de um curso técnico
ou superior? Ou ainda: esses recursos não poderiam ser destinados aos jovens e adultos
que tiveram suas trajetórias escolares interrompidas, estando, portanto, marginais aos
sistemas de ensino?
Para tentar amenizar tal situação, torna-se emergente a criação de políticas públicas que
garantam não somente o acesso e permanência dos alunos que buscam concluir sua
formação básica, mas que seja uma formação integral e de qualidade. Torna-se ainda, tão
emergente quanto, garantir aos jovens e adultos trabalhadores à continuidade de seus
estudos, pois devido às transformações na sociedade e, especialmente, no mundo do
trabalho, os indivíduos estão cada vez mais buscando uma formação além da básica.
Portanto, os resultados permitiram elucidar que as contribuições do PROEJA são
fundamentais para que os jovens e adultos não apenas vislumbrem, mas concretizem a
transformação de sua realidade social, não permitindo que suas trajetórias sejam
definidas de acordo com a condição social.
Embora esse estudo tenha a pretensão de instigar novos pesquisadores, especialmente
para se tentar elucidar os questionamentos mencionados, há ainda outra pretensão:
convidar a sociedade civil a continuar a luta pela garantia do direito à educação dos
jovens e adultos, mas uma educação que não se restrinja apenas aos analfabetos ou
excluídos dos sistemas de ensino. Uma educação que possibilite inserção de tantos
outros sujeitos que se sentem excluídos do mundo do trabalho e do acesso aos cursos
pós-médio e superior.
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ARTIGO CIENTÍFICO 29:
UM TIRO NOS OUVIDOS: RAP, IDENTIDADE E EDUCAÇÃO.
Geyza Rosa Oliveira Novais Vidon 142
RESUMO: O rap é, hoje, para muitos jovens, um espaço discursivo de construção de uma identidade.
Através dos rappers, os porta-vozes da periferia, a palavra negada outrora é retomada, ganha força e
intenção nas vozes dos “manos” e das “minas firmeza”. No trabalho de pesquisa que deu origem a esse
artigo, adentrei nesse espaço, ouvindo as vozes desses sujeitos a partir da análise de algumas letras-canção
de MV Bill e Racionais MC’s, dois expoentes atuais desse movimento cultural. Para essa discussão,
dialoguei com vários autores de diferentes correntes teóricas, como Foucault (1996), Bakhtin (1992),
Pollak (1989), Laclau (2001) e Bhabha (1998), entre outros. São muitas questões culturais e discursivas
que esse tema envolve, mas optei por colocar em discussão, principalmente, as tensões entre valores
universais e particulares relacionados diretamente a processos de rupturas e permanências e à
(des)construção de uma identidade discursiva, de uma subjetividade. Nesse sentido, a fragilidade das
fronteiras entre um eu e um outro revela a complexidade do discurso em questão, seu caráter espiral,
movediço e sua interpretação opaca, não-transparente. Proponho, assim, neste trabalho, ultrapassarmos as
barreiras dos preconceitos lingüísticos, discursivos e culturais para enveredarmos em novos códigos,
signos e manifestações comunicacionais que vão além do que consideramos como padrões canonizados.
Ao adentrarmos nesse espaço, teremos oportunidade de discutir questões paradoxais e dialéticas, como
fronteiras identitárias, o eu e o outro, em suas mais diferentes configurações, universalismo versus
particularismo. São questões que tocam também as pesquisas em educação, como pode ser verificado em
Andrade (1999).
PALAVRAS-CHAVE: Rap; Identidade; Educação.
“Você ri da minha roupa,
ri do meu cabelo,
mas tenta me imitar,
se olhando no espelho.”
(MV Bill)

UM TIRO NOS OUVIDOS
Um tiro nos ouvidos. É. Foi essa a sensação. Quando decidi verdadeiramente ouvir um
rap, a experiência foi do tipo traumática, no sentido de chocar, trazer o inesperado, o
incomum. Já fazia alguns anos que estava envolvida em práticas educacionais, mas
nunca, em nenhum momento antes, tinha experimentado uma palavra – vinda de um
espaço tão estigmatizado pela pobreza e miséria – tão rica, poderosa e contundente. O
rap provoca reações de grandes proporções. Dependendo do ângulo em que se percebe,
seu discurso pode ser apreciado ou repudiado e tanto o apreço quanto o repúdio podem
ser justificados por fatores diversos.
Assim como um “boom!”, caiu em mim esse elemento da cultura hip-hop, abalando os
meus conceitos, minhas práticas e minhas crenças. Percebi o quanto complexa era a
questão. E senti-me provocada a investigá-la143.
Na verdade, minha experiência com o uso do rap na educação, veio no sentido oposto do
que, geralmente, nós, educadores, estamos acostumados. Ou seja, “aprendemos”, desde
o curso do magistério, a buscar modelos, práticas educacionais que deram “resultados” e
142

Doutoranda do PPGE/UFES.
Essa investigação deu origem à minha dissertação de mestrado, intitulada “Identidades discursivas no
rap de MV Bill e Racionais MC’s” (VIDON, 2007).
143

377
tentamos aplicá-los em nossas classes com nossos alunos. Porém, desta vez, quem
“ensinou”, quem trouxe uma possível “fórmula”, foram eles, os meus alunos e alunos
outros que pertenciam à escola na qual eu trabalhava.
Percebi, então, que muitos dos meus alunos, sobretudo os mais rotulados por uma certa
incompetência acadêmica, eram justamente os que mais cantavam, reproduziam e,
também, os que arriscavam a produzir algo no gênero rap. Foi aí que percebi que a
importância de analisar esse gênero ia além de uma simples simpatia pelo mesmo (o que
já causava espanto a alguns colegas para os quais explicitava esse meu interesse).
Com o tempo fui percebendo que as escolas são por excelência o micro espaço mais
propício para as observações e, por que não dizer, para as atuações sobre um macro
espaço social. Servindo de termômetro para as investigações de natureza sóciocomportamentais, ironicamente o que deveria servir como espaço de inclusão, na prática
pode se tornar instrumento mantenedor ou até mesmo propulsor de exclusões. E tal
avaliação não é exclusividade de escolas da periferia ou de escolas onde existam muitas
desigualdades sociais, pois pude observar também que, mesmo em escolas particulares,
onde o poder econômico de sua clientela, no geral, é altíssimo, ainda ali são facilmente
percebidas maneiras de excluir. Obviamente, maneiras distintas, mas que não deixam de
fazer parte de um sistema excludente.
Neste sentido, o jogo social mostra-se sempre complexo e dialético em todas as camadas
sociais. Pois, mesmo entre os privilegiados economicamente, independentemente do
esforço que se faça para fugir dos aspectos excludentes, há mecanismos que acabam
gerando esses aspectos, sejam eles de ordem física, psíquica e/ou cultural.
Mas, embora esses aspectos sejam importantes, meu interesse, neste trabalho, é analisar
os aspectos que excluem de maneira mais evidente o sujeito, ou seja, os aspectos
econômico-social e étnico-cultural. Enfim, quando ouvi o som e a letra de um rap pela
primeira vez, percebi algo diferente naquele som, naquela melodia, naquele discurso.
Havia ali um encontro entre arte, política e poesia. Uma arte esteticamente às avessas,
em relação ao que fomos “educados” a perceber, porém consistente, com um discurso
forte e consciente.
Neste artigo, portanto, pretendo aprofundar essa discussão, pensando o rap e o
movimento cultural em que ele se insere como espaços político-pedagógicos nos quais
uma ética é construída no jogo de relações dialógicas que se configuram.
RITMO E POESIA: UMA VOZ MARGINAL
Segundo Hernandez (s/d), o rap – abreviatura de Rhythm and Poetry - nasceu
na Jamaica nos anos 50, tendo chegado ao Brasil através do break, por volta de 1983.
Na verdade, o rap faz parte de um movimento maior, a cultura hip-hop, e vem se
desenvolvendo, no Brasil, desde os primeiros discos surgidos em 1986. Atualmente a
maioria das suas letras constitui um discurso social de protesto, com temas relacionados
à vida da periferia, à violência sofrida pela população pobre e, sobretudo, negra
(OLIVEIRA, 1999).
Reunindo música (rap, DJ, MC), dança (street dance, break) e artes plásticas
(grafite), artistas que representavam essa sociedade marginalizada criaram o movimento
hip-hop ou a cultura hip-hop. Conforme Mariaca (2005), o break representa o corpo
através da dança, o MC (mestre de cerimônia) é a consciência, o cérebro do hip-hop, o
DJ (disc jockey) é a essência, a alma, a raiz, e o grafite (desenhos, pinturas em murais) é
expressão da arte, o meio de comunicação.
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Conforme Silva (1998), na constituição histórica do rap encontramos fusões
culturais e reelaborações musicais relacionadas à tradição da cultura africana. Os MC’s
e DJ’s têm exercido a função de reelaborar práticas afro-culturais ancestrais, entre as
quais a comunicação oral figura com grande relevância.
Do ponto de vista da oralidade, os rappers são por vezes apresentados
como uma espécie de griots144 modernos. Argumenta-se que a tradição
oral griot teria logrado continuidade na diáspora e marcado a
experiência cultural dos afro-americanos não apenas nos EUA, mas
também em diferentes regiões, como o Brasil e o Caribe. Através de
uma série de práticas relativas à oralidade, localizadas na cultura negra
norte-americana, como por exemplo, os storyteller (contador de
história), os prayers (pastores negros) e a poética de rua (o preching, o
tosting, e correlatos, como o boastin, signifying e as dozens), os nexos
com a tradição oral africana teriam prosseguido. (SILVA, 1998: 37)

Segundo Silva (1998), no plano sonoro, as experiências desenvolvidas por
afro-descendentes na Jamaica são apontadas como fundamentais para a constituição do
rap. Um exemplo é o caso do disco-mobile (sistema que utiliza o agrupamento
simultâneo de dois toca-discos, tornando possíveis as mixagens), possível antecessor
das pick ups usadas atualmente pelos rappers. Na voz do rapper, a palavra, a letracanção, o poema, ganham força, sentido e movimento/ação. Os jovens marginalizados
se sentem mobilizados pelo discurso contundente expressado no rap. Diferentemente
dos padrões oficiais de legitimação de discursos, o discurso do rap é legitimado pela não
separação de lugares (fronteiras) entre o porta-voz da favela (o rapper) e os seus
interlocutores (o povo da periferia):
Em outras palavras, o rapper torna-se o literato, no sentido exato da
palavra, conquistando o direito de se exprimir pela palavra. (...) Tratase de forjar uma literatura ‘para si’, e não segundo padrões alheios.
Sem descartar a riqueza das composições, é na relação entre aquele
que diz e aquele para quem se diz que deve ser pensada a força
assumida pelo rap. Aquele que ouve também é aquele que tem o
direito à palavra, porque a palavra se faz na linguagem que lhe é
própria. (DUARTE, 1999: 19)

Nesse sentido, é através das gírias, dos gestos e modos de expressão típicos das
pessoas que estão à margem da linguagem oficialmente instituída, que o discurso do rap
se constrói, se propaga e se expande. Ao contrário do que tentam inutilmente fazer as
instituições oficiais, como por exemplo a escola, o rap esclarece e conscientiza usando a
linguagem do cotidiano da periferia. Desse modo, seu papel essencial é justificado
dentro da cultura ou movimento hip hop. Com ritmo, poesia, dança e artes plásticas, a
mensagem se propaga. É uma voz marginal, no sentido literal, enquanto lugar de onde
se enuncia – à margem da sociedade –, e metafórico, no sentido de expressar a voz
subterrânea, do submundo. O rap se inspira em temas da realidade da periferia, como
drogas, violência, injustiças sociais e econômicas, tratados esteticamente.
O rap reflete ecos das vozes sufocadas da diáspora negra (africana), dialogando
também com outros ruídos mais contemporâneos que passaram a fazer parte da vida na
periferia: sirenes, foguetes (sinais do tráfico), despertadores (hora de acordar), choros e
gritos de pavor etc.
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Conforme Silva (1998: 37): “A referência aos griots remete para práticas comuns ao nordeste da África
(Gana, Mali) em que uma casta de músicos se responsabiliza pela narrativa da história da sociedade,
apoiados normalmente em um instrumento melódico. Mas a prática de se narrar a história via oralidade a
partir de contos e mitos é algo mais universal na África.”
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Como as mixagens sonoras, que exercem um importante papel nos arranjos
musicais do rap, as “mixagens enunciativas” são também muito relevantes e evidentes
nas letras-canção de rap. Desse modo, trata-se de um gênero polifônico, dialógico e
híbrido, no sentido mais amplo desses conceitos. Polifônico pois é muito recorrente o
uso de várias vozes na mesma letra-canção; dialógico pelo seu caráter de discurso em
primeira pessoa que o tempo todo se dirige a uma segunda; e híbrido, por trabalhar com
elementos que remetem a gêneros variados. Por exemplo, o rap trabalha o seu texto
alternando uma linguagem tipicamente oral com uma linguagem mais formal, mais
comum na escrita. O hibridismo do rap também pode ser visto em relação ao próprio
gênero do discurso – ora pensamos estar ouvindo uma poesia, ora um documentário, ora
uma narrativa etc.
O discurso do rap (lugar de conflitos ideológicos) é dirigido à periferia mas
também à elite. Portanto, duplamente dirigido. “Aqui estou eu, deitado no chão, a nova
atração que atrai a multidão” (MV BILL, 2002). Ao mesmo tempo em que é um
exemplo, um alerta para os membros das comunidades marginalizadas, também é um
“retrato” (BARTHES, 1984),145 uma radiografia social que mostra para a sociedade,
especialmente para as elites, uma realidade que as afeta de alguma forma. Instaura-se,
assim, um conflito entre um eu e um outro que ocupam, a princípio, lugares discursivos
distintos (o da periferia e o do asfalto, por exemplo), mas cujas fronteiras são difíceis de
se estabelecer.
AS FONTEIRAS ENTRE O EU E O OUTRO
Desde que o homem se percebeu como sujeito, ele busca constantemente sua
afirmação e confirmação de pertencimento a uma certa categoria que lhe possibilite
marcar seu lugar, seu ponto de vista, sua identidade, enfim. Tal busca foi, é e será
sempre complexa e conflituosa. Oscilamos constantemente entre os eus que somos e os
que desejamos ser (ou não ser). Ora somos um, ora somos outro. Ora negamos o outro,
ora o afirmamos.
No discurso do rap não é diferente. Nele encontramos claramente tal paradoxo.
A problemática da construção da identidade vai sendo desenvolvida em meio ao caos
das relações entre o eu e o outro. Se por um lado temos a comunidade pobre, negra e
periférica no seu mais amplo sentido, de outro temos as elites, ricas e incluídas nos
privilégios da modernidade. Embora separados fisicamente por questões óbvias, os
lugares do eu e do outro (tomarei aqui o discurso do rap como o discurso do “eu” e em
contrapartida o discurso das classes mais privilegiadas social e economicamente como o
discurso do “outro”) psicologicamente não apresentam fronteiras tão fortemente
demarcadas.
A esse respeito, o pensamento de Laclau é bastante otimista (cf. LECHTE,
2006: 214), vislumbrando possibilidades de negociação identitária. Segundo Laclau,
nenhuma estrutura social é totalmente fechada e acabada – o que o aproxima do
pensamento bakhtiniano sobre subjetividade -, ou seja, toda estrutura é constituída,
essencialmente, também, por brechas, espaços possíveis de deslocamento. Espaços estes
em que os sujeitos podem agir, interferir e transformar as regras vigentes.
No entanto, Laclau não nega que as relações produzidas pelas estruturas sociais
possam determinar, em certa medida, a formação do sujeito e seus discursos. Ao
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Quando digo “retrato”, digo no sentido de buscar evidenciar os aspectos mais realistas, mas não
deixando de lado o ponto de vista do fotógrafo. O foco, o melhor ângulo e outros elementos da linguagem
fotográfica são, também, formas de se posicionar diante de uma dada “realidade” (da lente). Portanto, não
retiro do discurso do rap, assim como de nenhum outro discurso, o seu caráter de discurso parcial,
produzido a partir de uma certa perspectiva.
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contrário, ambos reconhecem que os sujeitos e suas identidades são formados por essas
duas forças antagônicas, que levam ora ao assujeitamento, ora à
subjetividade/identidade. Tal paradoxo não exclui nem uma, nem outra formação
discursiva. Ele, na verdade, cria o espaço do deslocamento desses dois lugares,
produzindo, assim, o entre-lugar.
A diáspora negra vive, de um modo geral, um problema de identidade coletiva
perdida, desde que suas raízes, suas origens foram a ela negadas no período da
colonização. Sabemos que a nação brasileira foi moldada e concebida dentro dos
padrões europeus. Portanto, desde aquela época até os dias atuais, o negro de uma
maneira ou de outra não se sente incluído neste local político-geográfico (Brasil). Sendo
assim, o local simbólico da cultura negra não está política e geograficamente fixado no
continente americano. Deste modo, todo afro-descendente, voluntária ou
involuntariamente, tem sua identidade ligada, em certa medida, a uma nação que lhe é
distante (África), o que já o particulariza – o próprio termo afro-descendente parece
querer demarcar essa fronteira, uma vez que não são rotulados com tanta ênfase os
demais brasileiros que descendem de outros povos. Portanto, o lugar geográfico,
político, social e psicológico do eu-negro seja, talvez, em nossa sociedade, um dos
lugares mais complexos, confusos e paradoxais dentre os outros grupos que têm,
também, em sua formação identitária, traços profundos de exclusão.
Assim, no meio desse caótico lugar de identificações e indefinições, o rapper
tenta traçar o lugar do negro, marcar o seu espaço, a sua identidade. Porém, esse lugar
nunca será livre das interferências que historicamente tentam silenciar o eu-negro, uma
vez que tais aspectos já estão de tal modo impregnados nesse sujeito que não é possível
negá-los. Daí o paradoxo.
Na verdade, uma identidade não é fixa nem completamente fluida. Ela
é, antes, o produto de uma tensão contraditória entre necessidade (a
estrutura social) e contingência (autonomia individual). A relação
entre identidades é a base de antagonismos sociais. Não existe razão
subjacente para antagonismos sociais. (LECHTE, 2006: 216 –
comentando o pensamento de LACLAU)

Analisando a letra-canção (TATIT, 2005) da música “Negro Drama” (ver
anexo), do grupo Racionais MC’s, podemos confirmar a fragilidade das fronteiras entre
o eu e o outro, observando como o sujeito se vê entre os dois lugares ao mesmo tempo.
O “sucesso” e a “lama” caminham juntos, simultânea e dialeticamente. Este é o dilema
vivido pelo negro drama. Ele é um sujeito dividido entre um eu (um lugar discursivo) e
um outro (outro lugar discursivo). Os vários lugares, os vários discursos vão sendo
encenados ao longo da letra-canção: “dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama”.
Do lugar do eu, o rapper mostra sua identidade: “cabelo crespo e a pele escura,
a ferida, a chaga, a procura da cura...” Então, desse lugar, ele expõe todo o drama vivido
pelos negros no Brasil, desde a escravidão até os dias atuais. As marcas desse lugar não
desapareceram; elas permanecem. O negro drama não consegue romper completamente
com essas marcas, essas cicatrizes e chagas. O rapper, ao mesmo tempo em que tenta
manter um distanciamento enunciativo – isto é, fala em terceira pessoa -, chega a um
ponto em que não consegue mais se colocar à distância e passa a fazer parte da própria
subjetividade de que tenta se distanciar: “negro-drama, eu sei quem trama e quem ta
comigo, o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido”.
“Negro drama”, assim, apresenta um sujeito dividido entre dois lugares, o
sucesso e a lama – lama enquanto condição social historicamente construída, portanto
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lugar simbólico; sucesso enquanto lugar de acesso permitido apenas aos privilegiados
socialmente (branco, capitalista, “senhor de engenho”).
O que está em questão é a natureza performativa das identidades
diferenciais: a regulação e negociação daqueles espaços que estão
continuamente, contingencialmente, se abrindo, retraçando as
fronteiras, expondo os limites de qualquer alegação de um signo
singular ou autônomo de diferença – seja ele classe, gênero ou raça.
Tais atribuições de diferenças sociais – onde a diferença não é nem o
Um nem o Outro, mas algo além, intervalar – encontram sua agência
em uma forma de um “futuro” em que o passado não é originário, em
que o presente não é simplesmente transitório. Trata-se, se me
permitem levar aditante o argumento, de um futuro intersticial, que
emerge no entre-meio entre as exigências do passado e as
necessidades do presente. (BHABHA, 1998: 301)

RAP, IDENTIDADE E EDUCAÇÃO: considerações finais
Segundo Rocha (2003: 147):
O rap pode retomar uma das funções da literatura numa sociedade,
quando o mano (ou mina) conquista o direito de manifestar-se pela
palavra, mobilizando milhares de jovens em todo país. O domínio
da linguagem dos manos não se mostra na perfeição gramatical,
mas na utilização de diferentes códigos de reconhecimento; no
falar primeiro para a sua comunidade, e os demais que procurem
entender.

Retomo, assim, uma questão inicial: A palavra outrora negada, agora é retomada,
ganha força e intenção na voz dos “mano” e das “mina firmeza”. Os rappers e seu
público se reconhecem na palavra que (re)tomam e no discurso que colocam em
curso, em movimento, subliminarmente, ou sub-repticiamente, como diria Foucault,
mas também de modo contundente, forte. Porém, como toda obra aberta, não é
possível confinar o discurso do rap ao público que ele pretende atingir, seja a
periferia, sejam as elites. Baseando-me em observações de Antônio Candido sobre o
papel da arte na sociedade, posso afirmar, sem dúvida, que o rap é uma expressão
artística, e de qualidade.
A função social (...) comporta o papel que a obra desempenha no
estabelecimento de relações sociais, na satisfação de necessidades
espirituais e materiais, na manutenção ou mudança de uma certa
ordem na sociedade. (...) Considerada em si, a função social
independe da vontade ou da consciência dos autores e
consumidores de literatura. Decorre da própria natureza da obra,
da sua inserção no universo de valores culturais e do seu caráter de
expressão, coroada pela comunicação. (CANDIDO, 2000: 41)

Dentro de uma perspectiva pedagógica sócio-interacionista, acredito que o rap
possa legitimamente transcender sua condição particular de formação discursivo-social e
ganhar novos entornos, novos espaços, dialogando com as formas consideradas
canônicas, não só no sentido de enfrentamento, mas, também, como uma alternativa,
como uma nova possibilidade artística e educacional. Como tentei mostrar
anteriormente, essa transcendência já acontece extra-oficialmente, de forma voluntária
ou não. Ou seja, o intercâmbio entre as identidades independe do querer dos sujeitos.
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A meu ver, a cultura Hip Hop já desempenha seu papel social e, portanto, ela
educa com estratégias e metodologias próprias. Penso que é possível olhar para essa
cultura reconhecendo, verdadeiramente, a sua função social, valorizando o seu papel,
assim como o fazemos diante de uma cultura estrangeira, quando, por necessidade,
curiosidade ou qualquer outro interesse, buscamos nos aproximar dessa cultura, mas sem
pretender enquadrá-la aos nossos próprios padrões. Pois, é justamente, nas suas
singularidades que encontramos as maiores riquezas.
Tenho consciência da complexidade da questão, pois há sempre o risco de
perdas das características identitárias que singularizam o movimento hip-hop. Mas,
assim como é possível conhecer outras línguas, outras culturas, aprender com elas, sem
que percamos nossos traços mais íntimos, acredito que possamos construir meios
cabíveis de negociarmos uma coexistência entre práticas educacionais formais e nãoformais.
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ANEXO:

NEGO DRAMA – De: Racionais MC’s.
Nego drama,
Entre o sucesso e a lama,
Dinheiro, problemas,
Inveja, luxo, fama.
Nego drama,
Cabelo crespo,
E a pele escura,
A ferida, a chaga,
A procura da cura.
Nego drama,
Tenta ver
E não vê nada,
A não ser uma estrela,
Longe meio ofuscada.
Sente o drama,
O preço, a cobrança,
No amor, no ódio,
A insana vingança.
Nego drama,
Eu sei quem trama,
E quem tá comigo,
O trauma que eu carrego,
Pra não ser mais um preto fudido.
O drama da cadeia e favela,
Túmulo, sangue,
Sirene, choros e vela.
Passageiro do brasil,
São paulo,
Agonia que sobrevivem,
Em meia as zorras e covardias,
Periferias,vielas e curtiços,
Você deve tá pensando,
O que você tem haver com isso,
Desde o início,
Por ouro e prata,
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Olha quem morre,
Então veja você quem mata,
Recebe o mérito, a farda,
Que pratica o mal,
Me vê,
Pobre, preso ou morto,
Já é cultural.
Histórias, registros,
Escritos,
Não é conto,
Nem fábula,
Lenda ou mito,
Não foi sempre dito,
Que preto não tem vez,
Então olha o castelo e não,
Foi você quem fez cuzão,
Eu sou irmão,
Dos meus truta de batalha,
Eu era a carne,
Agora sou a própria navalha,
Tim..tim..
Um brinde pra mim,
Sou exemplo, de vitórias,
Trajetos e glorias.
O dinheiro tira um homem da miséria,
Mais não pode arrancar,
De dentro dele,
A favela,
São poucos,
Que entram em campo pra vencer,
A alma guarda,
O que a mente tenta esquecer,
Olho pra trás,
Vejo a estrada que eu trilhei,
Mó cota
Quem teve lado a lado,
E quem só fico na bota,
Entre as frases,
Fases e várias etapas,
Do quem é quem,
Dos mano e das mina fraca,
Hum..
Nego drama de estilo,
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Pra ser,
E se for,
Tem que ser,
Se temer é milho.
Entre o gatilho e a tempestade,
Sempre à provar,
Que sou homem e não covarde.
Que deus me guarde,
Pois eu sei,
Que ele não é neutro,
Vigia os rico,
Mais ama os que vem do gueto,
Eu visto preto,
Por dentro e por fora,
Guerreiro,
Poeta entre o tempo e a memória.
Hora,
Nessa história,
Vejo o dólar,
E vários quilates,
Falo pro mano,
Que não morra, e também não mate,
O tic tac,
Não espera veja o ponteiro,
Essa estrada é venenosa,
E cheia de morteiro,
Pesadelo,
Hum,
É um elogio,
Pra quem vive na guerra,
A paz nunca existiu,
Num clima quente,
A minha gente soa frio,
Vi um pretinho,
Seu caderno era um fuzil.
Um fuzil,
Negro drama.
Crime, futebol, música, caraio,
Eu também não consegui fugi disso aí.
Eu so mais um.
Forrest gump é mato,
Eu prefiro conta uma história real,
Vô conta a minha....
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Daria um filme,
Uma negra,
E uma criança nos braços,
Solitária na floresta,
De concreto e aço,
Veja,
Olha outra vez,
O rosto na multidão,
A multidão é um monstro,
Sem rosto e coração,
Hey,
São paulo,
Terra de arranha-céu,
A garoa rasga a carne,
É a torre de babel,
Famíla brasileira,
Dois contra o mundo,
Mãe solteira,
De um promissor,
Vagabundo,
Luz,
Câmera e ação,
Gravando a cena vai,
Um bastardo,
Mais um filho pardo,
Sem pai,
Ei,
Senhor de engenho,
Eu sei,
Bem quem você é,
Sozinho, cê num guenta,
Sozinho,
Cê num entra a pé,
Cê disse que era bom,
E a favela ouviu, lá
Também tem
Whiski, red bull,
Tênis nike e
Fuzil,
Admito,
Seus carro é bonito,
É,
Eu não sei fazê,
Internet, video-cassete,
Os carro loco,
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Atrasado,
Eu tô um pouco sim,
Tô,
Eu acho,
Só que tem que,
Seu jogo é sujo,
E eu não me encaixo,
Eu sô problema de montão,
De carnaval a carnaval,
Eu vim da selva,
Sou leão,
Sou demais pro seu quintal,
Problema com escola,
Eu tenho mil,
Mil fita,
Inacreditável, mas seu filho me imita,
No meio de vocês,
Ele é o mais esperto,
Ginga e fala gíria,
Gíria não dialeto,
Esse não é mais seu,
Hó,
Subiu,
Entrei pelo seu rádio,
Tomei,
Cê nem viu,
Nóis é isso ou aquilo,
O quê?,
Cê não dizia,
Seu filho quer ser preto,
Rhá,
Que irônia,
Cola o pôster do 2Pac ai,
Que tal,
Que cê diz,
Sente o negro drama,
Vai,
Tenta ser feliz,
Ei bacana,
Quem te fez tão bom assim,
O que cê deu,
O que cê faz,
O que cê fez por mim,
Eu recebi seu tic,
Quer dizer kit,
De esgoto a céu aberto,
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E parede madeirite,
De vergonha eu não morri,
To firmão,
Eis me aqui,
Voce não,
Se não passa,
Quando o mar vermelho abrir,
Eu sou o mano
Homem duro,
Do gueto, brow,
Obá,
Aquele loco,
Que não pode errar,
Aquele que você odeia,
Amar nesse instante,
Pele parda,
Ouço funk,
E de onde vem,
Os diamante,
Da lama,
Valeu mãe,
Negro drama,
Drama, drama.
Aê, na época dos barraco de pau lá na pedrera onde vcs tavam?
O que vocêis deram por mim ?
O que vocêis fizeram por mim ?
Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho
Agora tá de olho no carro que eu dirijo
Demorou, eu quero é mais
Eu quero até sua alma
Aí, o rap fez eu ser o que sou
Ice blue, edy rock e klj, e toda a família
E toda geração que faz o rap
A geração que revolucionou
A geração que vai revolucionar
Anos 90, século 21
É desse jeito
Aê, você saí do gueto, mas o gueto nunca saí de você, morou irmão
Você tá dirigindo um carro
O mundo todo tá de olho ni você, morou
Sabe por quê?
Pela sua origem, morou irmão
É desse jeito que você vive
É o negro drama
Eu não li, eu não assisti
Eu vivo o negro drama, eu sou o negro drama
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Eu sou o fruto do negro drama
Aí dona ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha
Mas ae, se tiver que voltar pra favela
Eu vou voltar de cabeça erguida
Porque assim é que é
Renascendo das cinzas
Firme e forte, guerreiro de fé
Vagabundo nato!
Autoria: RACIONAIS MC’S; Ano: 2003.

Voltar ao Sumário
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ARTIGO CIENTÍFICO 30:
PARCEIRA AGRÍCOLA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DA REALIDADE A
VONTADE
Sebastião Ferreira146
Resumo: Este artigo propõe a apresentação de um tema pouco discutido - dos por quês de sua
permanência e o risco de sua extinção - e que gera dualidade no entendimento de sua eficácia. Pelo
discurso hegemônico, o sistema de parceria é uma alternativa para atender a sociedade em diversos
setores, como: na formação, na produção e na prestação de serviços. No meio rural, as vantagens desse
sistema é questionado, pois nem sempre apresentam de forma clara os interesses políticos e econômicos
que o mantém. Que pode mascarar a realidade do campo e prevalecendo um sistema de produção que
utiliza a mão-de-obra familiar e que não desenvolve a agricultura familiar. Com uma abordagem
fenomenológica-hermenêutica, faremos uma breve análise da situação vivencial do(a) trabalhador(a)
camponês(a) e sua família em sistema de parceria agrícola.
Palavras-chave: Educação ambiental, parceria agrícola e agricultura familiar.

1. INTRODUÇÃO
Parceria agrícola é uma prática de trabalho rural, que tem como legisção básica a Lei de
Estatuto da Terra de 1964, criada no período do Governo Militar como estratégia de
enfraquecimento dos movimentos camponeses, que lutavam e lutam por melhorias e
justiça social no campo. Mesmo com a criação do novo Código Civil, a idéia central
desta Lei ainda prevalece.
De acordo com o Estatuto da Terra, o sistema de parceria rural divide em: Parceria
agrícola; Parceria pecuária; Parceria agro-industrial; Parceria extrativa e Parceria mista,
quando sua finalidade abrange mais de uma das modalidades de parceria rural.
Em 2007, a Lei nº 11.443, de 05 de janeiro de 2007, apresenta nova redação aos arts. 95
e 96 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra,
mas em sua essência não trás benefícios ao parceiro outorgado, aquele que fornece o
trabalho.
Assim subentendem a divisão dentro do processo de parceria Art. 96. VI:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;
b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de
benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro
para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;
e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o
conjunto básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o
fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos
146
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culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria
pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por
cento) do número total de cabeças objeto de parceria;
f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em
que forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por
cento) do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima
de 5% (cinco por cento) por animal vendido;

O proprietário, o parceiro outorgante, detém a propriedade, que é um direito, e firma um
contrato com o parceiro outorgado, por um período mínimo de 3 (três)anos, sendo
renovado ou não ao fim do período determinado.
O parceiro outorgado trabalha na terra e do que produz é destinado o percentual
acordado com o parceiro outorgante, o proprietário. No caso das parcerias agrícolas
vigentes no meio rural capixaba, em sua maioria na cafeicultura, é de 50% da produção e
não do lucro. Deste sistema de divisão, de metade da produção, é que surge a
terminologia parceiro meeiro.
Nesse sistema, geralmente o parceiro outorgado detém uma margem ao final da safra do
café, que geralmente chama de “sobra”, de onde retira seu lucro. O parceiro outorgado é
responsável pelos insumos utilizados na lavoura com igual percentual firmado no
contrato parceria. Assim, com um ano de trabalho, o parceiro outorgado pode chegar ao
final da colheita/safra com 0% de lucro147, quando não termina com dívidas, o que
compromete a qualidade de vida da sua família.
Dentro desse sistema de trabalho, alguns pontos deixam preocupações. Como os
contratos têm duração mínimo de 3 (três) anos, e não há garantia de que serão renovado
após seu término, pois depende de consentimento entre as partes; outra preocupação é
que os trabalhadores e trabalhadoras rurais, em sistema de parceria/meeiro, que não
dispõem de alguns benefícios e direitos trabalhistas, como FGTS, assim ao completar
55/60 anos, mulheres/homens aposentam por idade e passa a receber uma aposentadoria
de um salário mínimo da Previdência Social Federal.
Além disso, a maioria desses/as trabalhadores e trabalhadoras chegam a essa idade sem
ter se quer uma casa própria para morar, e na maioria das vezes passa o fim de suas
vidas nas casas dos filhos/as, e como esses vão se casando e permanecendo no mesmo
sistema de trabalho, não se percebe possibilidade de emancipação destes sujeitos
trabalhadores e trabalhadoras do/no campo por esta via de trabalho, salvo algumas
exceções; outra preocupação são os/as adolescentes e crianças que estão com seus pais
na lida diária do/no campo, sem ter a compreensão da dimensão que é este sistema de
trabalho.
Diante dessa realidade, outro fator que requer questionamento é a expansão do
agronegócio, que traz a “reboque” as monoculturas, a utilização de maquinários e
agrotóxico, na substituição da mão-de-obra e de outros sistemas de trabalho. Assim, não
se sabe até quando esse sistema de trabalho sobreviverá. O que é ruim pode ainda ficar
pior!
O sistema de parceria/meeiro agrícola, além de ser um regime de trabalho que depende
de “boa vontade” do proprietário rural, não garante um futuro digno à família rural
submetida a esse tipo de trabalho, podendo em alguns casos ser caracterizado como um
feudalismo contemporâneo.
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Diante disso, percebe-se que a Reforma Agrária e democratização de acesso a terra é
urgente e que há uma população que “grita” para permanecer no campo, com dignidade
e respeito, com trabalho familiar; uma população que não tem simpatia com a vida
urbana, mas ao mesmo tempo percebe a “hipoacusia” pelos que representam a
população, que ignora as vozes quando as ouvem.
Neste momento em que emerge uma discussão com maior profundidade sobre o meio
rural, há de se discutir com maior profundidade o que se entende por agricultura
familiar. Uma vez que o termo vem sendo assumido nos diversos movimentos contra
hegemônicos, existentes nestes espaços, e sendo tratando como igual toda a população
rural. Entende-se que agricultura familiar é aquela onde a família determina sua
produção: é ela que planeja e executa o que deseja produzir, e para isso utiliza-se da
mão-de-obra da familiar; em outros contextos, como no caso do trabalho em sistema de
parceria agrícola, a família não determina o que irá produzir, sendo assim, nesses
espaços encontramos um trabalho com mão-de-obra familiar, que difere de agricultura
familiar.
Vale ressaltar que morar no campo não é sinônimo de atraso, ignorância ou ingenuidade,
o atraso está nas condições de trabalhos impostas a estes sujeitos e sujeitas e o acesso as
políticas públicas de direito.
2. METODOLOGIA E OBJETIVOS
Este artigo advém de uma pesquisa bibliográfica e de campo 148 com aproximações
teóricas vindas da Educação Ambiental desenvolvida nas escolas do campo (EFA de
Jaguaré/ES). Procura abordar o tema parceria agrícola indo além do que se propaga pelo
discurso hegemônico.
Ignorar a realidade da população rural camponesa sem terra, parceiros agrícolas, dentro
das políticas públicas de agricultura familiar é alimentar a agricultura industrial, o que
pode ocasionar maior exclusão a essa população que vive do/no campo.
O objetivo aqui então é o de mostrar a realidade socioambiental camponesa, que é
ignorada pelo discurso hegemônico da sociedade contemporânea.
Daqui em diante responderemos aos objetivos dessa pesquisa.
3. COMO FALAR EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DENTRO DO
SISTEMA DE PARCERIA AGRÍCOLA?
No sistema de trabalho de parceria agrícola, a família trabalhadora rural não tem
estabilidade local, não sabe por quanto tempo trabalhará em tal propriedade. Assim,
mesmo com toda sua compreensão e sensibilização ambiental, faltam-lhe o sentimento
de pertencimento local, o que pode dificultar a implantação de algum projeto desta
natureza, como também nem sempre tem abertura a estes.
No sistema de parceria agrícola vigente, o/a sujeito/a firma o contrato de parceria/meeiro
em uma determinada área, e na maioria das propriedades a condução da lavoura é
148

Com aproximações e recortes de minha pesquisa de Mestrado, que venho desenvolvendo na Escola
Família Agrícola, no município de Jaguaré ES.

393
determinada pelo parceiro outorgante. Assim muitas famílias não têm como desenvolver
práticas inovadoras com abertura a outras racionalidades, pois o que prevalece é uma
produção sustentada em interesses econômicos, ou seja, a propriedade é coberta por uma
monocultura, que na realidade capixaba a maioria é a cultura do café, onde o parceiro
outorgado torna uma célula representante do agronegócio.
De acordo com o INCAPER/ELDER (2009), a maioria dos produtores de café de
Jaguaré conduz parte de suas lavouras utilizando o sistema de parceria,
parceiros/meeiros e arrendatários. Estima-se que no município existam hoje
aproximadamente 2.800 contratos de parceria, o que representa um número
substancialmente grande de pessoas que sobrevivem desse sistema de trabalho,
comparado à população do município que é de 23.125 habitantes. Dos quais, 54,76% na
zona urbana e 45,24% na zona rural (IBGE, 2008). Haja vista que em um contrato
sempre envolve uma família.
Outro fator que deixa uma incompreensão é o número de estudantes oriundo deste
sistema de trabalho, parceria/meeiros agrícolas, que freqüenta a Escola Família Agrícola
de Jaguaré (EFAJ). De um total de 89 estudantes matriculados no ano de 2009 na EFAJ,
12 são meeiros. Por razões não tão claras, há um número elevado de jovens rurais que
optam em estudar em escolas urbanas, e entre esses estão estudantes filhos e filhas de
parceiros/meeiros agrícolas.
Diante da realidade rural local, em que as famílias que trabalham em parceria nem
sempre tem autonomia na condução das atividades desenvolvidas nas lavouras, torna-se
um desafio desenvolver práticas agroecologicas dentro desse sistema de trabalho rural.
Assim, os/as estudantes que freqüentam a EFAJ, que trabalham no sistema de
parceria/meeiro têm dificuldade de/em desenvolver e colocar em prática as experiências
encaminhadas pela Escola no período da estadia149. Uma monitora/professora da EFAJ
destaca o desafio deste estudante em freqüentar a escola.
Eu vejo assim, a dar continuidade ao projeto, de experimentar na prática o projeto, eu vejo
que fica limitado. Quando se fala assim, do meio ambiente em si, da agroecologia, as
práticas, o desenvolver do plano de formação, fica limitado..., ele tem vontade de
desenvolver, mas nem uma pequena horta às vezes ele não tem o direito de fazer, que o
patrão não da liberdade pra ele.

Pensar em Educação Ambiental nestes espaços há de pensar em justiça socioambiental,
o que leva a crer na necessidade de pensar em Sociedades Sustentáveis, e de superar
discursos hegemônicos do/sobre o meio rural. Há de reconhecer as desigualdades sociais
existentes, ignoradas e propagadas na sociedade contemporânea.
Com o processo de expansão das monoculturas150, estas populações, parceiros/as
agrícolas tornam-se vulneráveis, sendo os primeiros a serem afetadas por esta
racionalidade, que sustenta numa relação não democrática de convivência
(MATURANA, 1998), tornando-a numa população de risco.
A submissão a um determinado tipo de trabalho não quer dizer que haja falta de
conhecimento, talvez lhe faltasse oportunidade e reconhecimento de um Ser-aí que tem
os mesmos sentimentos as mesmas experiências, que apenas ocupa um lugar diferente
dentro da sociedade.
149
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ARTIGO CIENTÍFICO 31:
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO SAPÊ DO NORTE: DIVERSIDADE
CULTURAL E BIOLÓGICA ESTÁ SENDO ELIMINADA
Olindina Serafim Nascimento151
Resumo: Pensando a memória de grande relevância para as comunidades quilombolas do território do
Sapê do Norte no Espírito Santo, assim como a preservação de seus valores, as práticas religiosas, as
técnicas e as outras expressões culturais, herdadas dos seus antepassados através da tradição oral, busquei
interlocutores no campo da produção das relações étnico-raciais que interpelam o discurso da inclusão
entre esses, Munanga (2004), Gomes (2005), Cavalleiro (2002), Valente (2001), Moura (1996 ), Oliveira
(1999), Gonçalves (2001) Benjamin(1996 ), Ratts (2003 ), Oliveira ( 2008), Freire ( 1996 ) Bhabha (2005)
Bloch (2002). Nesse sentido é necessário observar como essas praticas se apresenta no cotidiano da escola
quilombola, como são interpretadas pelos docentes que atuam escola quilombola. Este processo implica
uma dinâmica de interação, buscando problematizar o universo do campo como conceito de educação do
campo, inaugurando caminhos para um fazer pedagógico em comunidades quilombolas que dê conta da
reflexão e da ação, não dicotomizados. Para as comunidades quilombolas o vinculo entre educar são
ancestrais, não são tributos exclusivos da escola; ancestralidade é tudo que o que antecede ao que
“somos”152 por isso ela nos forma, assim escola tem grande relevância na formação de educandos e
educadores se pensarmos a escola como propulsora e formadora de crianças e jovens. Dessa forma, é
urgente e necessário pensar diretrizes educacionais para as comunidades quilombolas, a partir da vivencia
das próprias comunidades, principalmente o que se refere aos profissionais que irão trabalhar nessas
escolas, formando novas lideranças numa forma histórica e dialética, não buscando uma hegemonia mas,
trazendo para o campo da educação uma reação a ser despertada produzindo formação humana na qual
não caibam estereótipos, discriminação e preconceitos, que elegem e determinam os que estão “dentro” e
os que estão ”fora”. O desafio da educação é contribuir para emancipar, radicalmente, as pessoas de
relações que retardam a convivência humana.
Palavras chaves: Educação quilombola. Identidade invisibilidade. Relações-étnico-racial.

1. TERRITÓRIO DO SAPÊ DO NORTE-ES
A respeito da região do Sapê do Norte - ES escreveu Oliveira (2005) em seu relatório
como professor visitante da Universidade Federal do Espírito Santo:
O termo Sapê do Norte, comumente empregado nas narrativas dos quilombolas
para se referirem à grande extensão territorial onde viviam seus antepassados e
onde se encontra a maior parte das comunidades ainda hoje, é concebido,
também, como territorialidade de suas práticas, saberes e modos de vida
secretos e sagrados. Observamos, ainda, que o termo Sapê do Norte, enquanto
denominação da região que engloba a maior parte dos territórios das
comunidades que estamos estudando, se refere a uma gramínea (sapê) bastante
abundante nas terras cultivadas pelas famílias negras e que não é consumida
pelo gado e nem pelos animais de carga. Conforme verificamos em nosso
trabalho de campo, nem os tratores que arrasaram a vegetação nativa para
implantarem a monocultura do eucalipto conseguiram extirpar o sapê, visto que
continua - para empregar um termo localmente significativo - renascendo em
meio aos eucaliptos, este símbolo do poder econômico mundializado que não
conseguiu suplantar as diversidades étnicas e culturais locais (p. 4).
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Se considerarmos adversidade cultural como a maior riqueza de um país, os territórios
das Comunidades Quilombolas estão incluídos nessa riqueza. Quando pensamos em um
país democrático, almejamos que esse país, tenha em seus objetivos garantir essa
diversidade cultural, em termos de e liberdade, observa-se é a sua. A busca por um
Brasil democrático tem como principal objetivo garantir diversidade cultural por meio
do reconhecimento dos direitos à educação, saúde e condições de reprodução social e
cultural dos diferentes povos que compõem a nação.
Para Ratts (2003), as comunidades remanescentes de quilombos é uma forma de
organização social, política, econômica e cultural que os negros construíram no tempo
da escravidão e que se mantém com muito orgulho.
Organizados em famílias e grupos de parentes, trabalharam a terra, formaram roças,
tiveram filhos e constituíram seus sítios, pois as terras que ocupavam eram terras
devolutas pertencentes à União.
A vida entre estas comunidades é desde então de abundancia e liberdade como narram os
moradores das comunidades de São Jorge, Nova Vista, São Domingos, Santana,
Linharinho, Angelim dentre muitas outras comunidades no Norte do Espírito Santo.
Estas comunidades dizem que havia muito mais roças com mutirão, artesanato com
material das matas, festas onde as comunidades se reuniam para conversar, namorar e
dançar a noite toda. Este território quilombola reúne parentes compadres, amigos vendo
suas roças crescerem com vida e alimentando seus filhos, netos e bisnetos.
Nos últimos 30 anos as comunidades quilombolas do sapê do norte, estão sendo expulsas
dos seus territórios. No lugar das roças, das capoeiras,de festas, dos cultos religiosos, da
extração de cipós pra o artesanato, das fontes de água foram plantados milhares de
hectares de eucalipto. Adversidade cultural e biológica está sendo eliminada e expulsa
para as favelas de São Mateus, Linhares, Aracruz e Vitória. É muito comum encontrar
moradores quilombolas morando nos morros de Vitória cheios de vontade de voltar as
suas origens. Os territórios quilombolas foram trans formados em “deserto verde” de
eucalipto.
O grande desafio das comunidades quilombolas do território do Sapê do Norte é ter
reconhecidos os seus direitos de posse e titularidade das terras que seus antepassados
cultivaram, viveram e sonharam em vida, com liberdade.
O território do Sapê do Norte tem hoje uma população estimada em mais de 3.600
pessoas e mais de 950 residências, inúmeras roças e casas de farinha. O processo de
fazer farinha e beiju nas comunidades é transmitido de pais para os filhos, as
comunidades, aproveitam o mínimo do que ainda restam de sua terra para o cultivo da
mandioca e outros cultivos que lhes garantam a sobrevivência.
O território quilombola se constitui enquanto um agrupamento de pessoas que se
reconhecem com a mesma ascendência étnica, que passam por inúmeros processos de
transformações culturais como formas de adaptação resultante do caminhar da historia,
mas se mantêm; se fortalecem e redimensionam as suas redes de solidariedade.
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De acordo com o antropólogo Silva (2005), há no território quilombola do Sapê do
Norte, 39 comunidades, sendo que destas, três já tiveram seus relatórios técnicos
antropológicos publicados no diário da União, e as outras estão em processo de estudo
pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária ( INCRA).

2. DIÁLOGO INICIAL
A presente pesquisa vem retratar a necessidade de considerar a memória e o saber
acumulado dos mais velhos das comunidades quilombolas úteis nos conteúdos das
escolas nas comunidades quilombolas, visando criar caminhos metodológicospedagógicos para o desenvolvimento do processo educativo.
A educação, sendo um processo que implica trocas nos faz crer que a feitura de uma
escrita só tem sentido se ela também se constituir desta forma: troca entre pessoas, entre
fatos, ou seja, entre o escrito e o vivido (FREIRE, 1996). Concordando com essa
perspectiva, Valente (2000) aponta que é no âmbito da educação formal que se devem
buscar condições de acesso de todos ao conhecimento. Nesse movimento de Valente
(2000) e Freire (1996), mas pretende-se que se extrapolem os limites e os muros
institucionais, quando somos levados a refletir na/com as práticas pedagógicas para as
crianças quilombolas, e que o resultado seja uma educação que valorize a dimensão
humana.
Assim a prática pedagógica é mecanismo que precisa envolver todo o território
quilombola, nisso a escola tem grande relevância na formação se nós pensarmos a
escola como propulsora e formadora dessas crianças e jovens. Dessa forma, repensar o
currículo e as práticas pedagógicas, significa avanços para diminuir as desigualdades
sócio-raciais existentes nos espaços quilombolas.
Conforme Moura (2008, p.71), entendemos que “não é o caso, evidentemente de se
incorporar de forma imediata e sem critica todo e qualquer conteúdo disciplinar ou
universo de valores que o aluno já carrega graças a esse outro currículo em que foi
formado por sua socialização”, nem se trata de deixar o aluno à mercê do que se
deseja fazer, de forma espontaneísta permitindo-lhe permanecer encerrado em seu
próprio universo, restrito de socialização, pois a escola, como instituição socializadora,
tem também o dever de propiciar uma ampliação dos horizontes de experiências desse
aluno, com base em valores culturais, familiares e religiosos.
Para Mantoan (2000) não podemos, contudo, negar que o nosso tempo é o tempo das
diferenças e que a globalização tem sido, mais do que uniformizadora, pluralizante,
contestando as antigas identidades essencializadas, Nessa fala retomamos pensar a
situação em que se encontram as escolas nas comunidades quilombolas e o que de fato
importa para que nessas comunidades as praticas pedagógicas propostas pelos órgãos
instituintes e as políticas públicas cheguem de fato até essas comunidades
potencializando o conhecimento do quilombo.
Ratts, 2003a; 2004, a idéia de território quilombola, traz subjacente a imagem de
segregação e isolamento. Todavia, em comunidade quilombolas a terra avança este
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caráter, não se constituindo apenas condição de fixação, sendo, sobretudo, condição
para existência do grupo e de continuidade das referencias simbólicas.
Atualmente a ressignificação de território quilombola se afirma na proposição de Ratts
(2003, 2004) se constituindo enquanto um agrupamento de pessoas que se reconhecem
com das mesmas ascendências étnicas, que passam por inúmeros processos de
transformações culturais como formas de adaptação resultante do caminhar histórico,
mas se mantêm, se fortalecem e redimensionam as suas redes de solidariedade.
As angústias sofridas pelas mães lideranças quilombolas, expressadas em uma reunião
de planejamento, falavam de seus sentimentos suas inquietações a respeito do
aprendizado de seus filhos, da necessidade de levá-los para longe da comunidade, de
suas tradições suas raízes, e que esse ato não os faziam refletir sobre a realidade vivida
nos seus cotidianos.
Se recordarmos os tantos momentos vividos na escola, podemos pensar que muitas
crianças quilombolas brasileiras negam suas identidades porque esta não lhes permite
conhecer a sua historia e saber quem de direito são. O espaço escolar, no entanto deve
ser o espaço onde se aprende a convivência respeitosa com as diferenças não a exclusão
da história de um povo, como no caso a redução da história dos afrodescendentes.
A chamada para essa nova postura rompe com a visão de neutralidade da escola na
construção das identidades. Tradicionalmente a escola é pensada como o local que
acolhe todos os educandos sem fazer distinção entre eles. Cabe aos educadores a árdua
tarefa ética de mudar esse paradigma secular tendo agora visões mais amplas sobre
esses grupos que ultrapassem a simples questão fundiária e considerem os aspectos
étnicos, históricos, antropológicos e culturais. (MUNANGA, 2008)
Romper com a visão de neutralidade exige uma vivência imersa nesses múltiplos
contextos das comunidades quilombolas dos quais, FREIRE (1979) aponta como
fundamental no compromisso da liberdade, que o sujeito esteja cheio imerso com o que
se compromete: “o compromisso, próprio da existência humana, só existe no
engajamento com a realidade, de cujas “águas” os homens verdadeiramente
comprometidos ficam “molhados”, ensopados. Somente assim o compromisso é
verdadeiro.
Ao experienciá-lo, num ato que necessariamente é corajoso, decidido e consciente, os
homens já não se dizem neutros; dessa neutralidade frente ao mundo, frente ao histórico,
frente ao valores, reflete apenas o medo que se tem de revelar o compromisso. Esse
medo quase sempre resulta de um “compromisso” contra os homens, contra sua
humanização, por parte dos que se dizem neutros. Então “comprometidos” consigo
mesmos, com seus interesses ou com os interesses dos grupos aos quais pertencem. E
como esse não é um compromisso verdadeiro, assumem a neutralidade impossível.
(FREIRE, Paulo. 1979 p.19).
3. NARRATIVAS, MEMÓRIA DOS SABERES NAS COMUNIDADES
“Quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê partilha
dessa companhia” (BENJAMIM, 1996, p. 213). E meu desejo é contar uma história
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partilhando da companhia dos narradores quilombolas. E também, quando alguém ler as
minhas narrativas, partilhará comigo dessa companhia.
As narrativas, para Benjamim (1996), acontecem com o encontro de experiências, com a
reunião de histórias. Assim, o ato de narrar se torna um ato de conhecimento, isto é, uma
rede tecida de representações diversas, traduções variadas sobre o mundo e sobre o
objeto da história que cria sonhos, utopias e compartilha outras realidades (PÉREZ,
2003, p.101).
“[...] pensar e escrever são fundamentalmente questões de resistência”. Para revelar a
nossa resistência, as histórias quilombolas, estão ligadas àquilo que Bhabha (2005)
celebra como possibilidade de contar outra história e rescrever as histórias das lutas e
resistências das comunidades quilombolas.
Assim as narrativas quilombolas são constituídas nos espaços dessas lutas de saberes e
poderes no coletivo da educação. São histórias marcadas por denúncias de racismo,
muitas vezes humoradas, carregadas de emoção, mas verdadeiras, de quem viveu e traz
consigo o peso da interpretação dessas vivências. Todas representam espaços de
resistência que criticam profundamente a democracia racial brasileira, principalmente
quando discutem os direitos relativos a educação e a escolarização.
A escola, como instituição socializadora, tem o dever de propiciar uma ampliação de
seus horizontes de experiências, com base em valores hoje inquestionáveis , como o
respeito aos direitos humanos e aos ideais republicanos e democráticos, que orientam ou devem orientar - o desenvolvimento da sociedade.
Com a modernização do mundo juntamente com a sociedade, a escola vem procurando
se adequar às exigências, sendo assim procurando passar para seus alunos o que a
sociedade modernizada busca. De acordo com Benjamin (1993) e Larrosa (2004),
vivenciamos a pauperização, e até mesmo a destruição da experiência, na sociedade
moderna. Tais idéias comparecem com força em vários escritos de Benjamin, e falam
não somente de um empobrecimento ou perda da experiência particular, mas de uma
pobreza de toda a humanidade. Esse pensamento permeia a idéia de padronização da
escola enquanto multiplicadora de saberes e fomentadora de novos conhecimentos. Essa
apropriação leva a questionar a padronização curricular que desrespeita as diferenças
nivelando de maneira igualitária todos os estudantes, como se todos vivessem as mesmas
experiências e interpretassem da mesma forma.
A escola não deve ter um modelo padrão para todos os alunos. Seriam todos alunos
iguais? Como ter um modelo único quando se trata de indivíduos diferentes com
realidades diferentes. São dessas diferenças e das particularidades de cada um que a
escola deve partir. CANDAU, (2002) chama a tenção para o fato que, apresentando
heterogeneidade notável em sua composição populacional, o Brasil desconhece a si
mesmo. Essa heterogeneidade se traduz em desconhecimento, é possível pensar que a
homogeneidade torna conhecido, único e pertencente.
Assim, com base em material recolhido nas comunidades quilombolas do território do
Sapê do Norte, procuramos recuperar e desvelar o universo dos usos, costumes e
tradições presente nessas comunidades e que são rotineiramente, silenciadas no espaço
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escolar resultado das marcas sociais produzidas pelas praticas de discriminação e
preconceitos da discriminação.
CHAUÍ (2000) nos faz pensar em um país que pauta sua identidade em ideologias
divididas pela mistura de raças e que a mestiçagem nesse contexto permite a construção
de uma imagem de totalidade hegemônica. Não se pode pensar que todo aluno tem uma
mesma realidade, capacidades iguais. A autora nos instiga ao fato de que em nossa
sociedade as simetrias e as diferenças são sempre transformadas em desigualdades que
reforçam a relação mando/obediência.
Nesse sentido a escola precisa estar atenta para a maneira como, as crianças quilombolas
pensam o mundo de um jeito especial, partindo das relações que estabelecem com a
realidade em que convivem, com o meio familiar e com as pessoas do cotidiano onde
elas passam a “ler” e “compreender” o mundo de sua forma, tomando propriedade dele.
Ao relatar a comemoração de 500 anos de Brasil CHAUÍ (2000) descreve: “A sociedade
é marcada pela estrutura hierárquica do espaço social que determina a forma de uma
sociedade fortemente verticalizada em todos os seus aspectos”: nela, as relações sociais
e intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um
inferior que obedece.
Pensando nas comunidades quilombolas e na organização do território do Sapê do
Norte, é necessário enxergar a educação como um processo somatório de conhecimentos
e habilidades do que ocorre na sociedade mediante a interação plena dos sujeitos que
nela existem.
TRABALHO ESCRAVIZADO DESTITUIÇÃO DA SENSIBILIDADE HUMANA.
A mão-de-obra escravizada jamais foi uma atividade voluntária, mas exercida sob o
controle de forças alheias à vontade dos (as) trabalhadores (as) escravizados (as). Na
memória e na imaginação social sobre o passado das mulheres quilombolas, seus
ancestrais só exerceram o trabalho escravizado porque foram subjugados pela força das
armas que eles não tinham acesso. Os mentores de castigos violentos contra seus
ancestrais vêm sendo imaginados a partir de uma memória social herdada dos avós e
tios, como seres destituídos da sensibilidade humana, pois no período da escravidão
teriam praticado maldades que apenas monstros e seres não humanos poderiam cometer.
O estudioso Bem Marais, em sua obra Racismo e Sociedade, declara que “há uma
relação muito próxima entre a escravidão a que foram submetidos os negros e a recusa
às pessoas de cor negra... ‘o estigma em relação aos negros tem sido reforçado pelos
interesses econômicos e sociais que levaram o povo negro à escravidão’. Daí o negro
ter se convertido em símbolo de sujeição e de inferioridade. E este conceito negativo
sobre o negro foi forjado (Sant’Ana, 2000, p.33).
O que justifica tais maldades que consistiam, sobretudo, em tomar os bebês filhos das
escravizadas dos braços de suas mães e lançá-los nas fornalhas sob os fornos das casas
de farinha onde suas mães trabalhavam acorrentadas para não fugirem para os
quilombos. As seqüelas traumáticas dessas maldades já perduram por mais de um
século, maldades arquitetadas pelas sinhás, donas das escravizadas e que, após suas
mortes, seus vultos continuavam reaparecendo nos sonhos e na vida real dos
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descendentes dos escravizados em todo o Sapê do Norte para assustá-los e para que os
mesmos não esquecessem das capacidades dessas sinhás de praticarem a maldade.
Maldades que vem de encontro aos estudos do autor supra citado, e ao depoimento de
uma moradora da comunidade quilombola de Roda d’Água:
Sua avó sempre contava histórias aos netos com destaque para essas punições violentas,
chegaram a ocorrer também em uma fazenda que empregava a mão-obra de escravizados
e que existia a margem do córrego das Piabas na comunidade de Roda d’Água.
A moradora relata que tivera um sonho, respeito das crianças queimadas e de suas mães
escravizadas e acorrentadas, onde uma mulher branca lhe aparecera dizendo ser uma exsinhá das escravizadas e que ela contou-lhe a história das crianças queimadas, pois era
esta sinhá quem jogava as crianças filhas das escravizadas nas chamas das fornalhas das
casas de farinha
Antigamente era o tempo do cativeiro, então aí as mulheres, as cativas que
trabalhava, trabalhava acorrentada na casa de farinha. Aí ela chegava a dona
mesmo pegava o bebezinho que chorava aí ela pegava e jogava dentro do forno,
embaixo da fornalha. E a mãe não tinha direito a nada, né? Que era escrava,
trabalhava. Aí só via a lágrima descer. Era triste, muito triste. Aqui,
antigamente, meus avôs, bisavós, eles contavam pra gente, aí a gente gravou
isso mesmo. Meu avô falava, minha mãe também. Era muito triste. (...) Torrava
a farinha acorrentada, não tinha direito de sair não. (...) ...homens no mato
trabalhando e as mulheres torrando farinha (Rosa da Conceição. Roda d’Água,
17/01/2000)
4. ESCOLAS QUILOMBOLAS DO TERRITORIO DO SAPÊ DO NORTE-ES
[...] Escolas na região do Sapê do Norte, começaram a existir a aproximadamente 80
anos, como em Coxi, Conceição da Barra. Primeiro em casas, depois em construções de
estuque e mais recentemente em prédios de alvenaria, a educação escolar passou a ser
parte das comunidades e a alfabetização, uma realidade possível a partir daquelas
gerações. Mesmo assim, muitos quilombolas hoje com 40 ou 50 anos, não puderam
estudar. Da conquista da escolaridade à existência dos estabelecimentos de ensino nas
comunidades, passaram-se muitas lutas. Constroem-se, destroem-se, mudam-se,
desativam-se, abandonam-se. É com esta instabilidade e descaso que a educação escolar
quilombola tem se dado. A presença de escolas muitas vezes parece ser mais uma
concessão governamental do que uma obrigação em assegurar este direito. É incrível a
facilidade que têm em se desfazer de um patrimônio destes e dispersar os alunos e os
educadores. Os motivos sempre injustificáveis: municipalização, burocracia, reformas,
ocupação dos terrenos com monocultura da cana e eucalipto, falta de aluno, de professor,
de recursos (FASE, 2008)
Diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pela escola nas comunidades quilombolas,
criou-se em 2007 um grupo e trabalho de educação quilombola fruto de discussões
possíveis no seminário de educação política e ambiental quilombola, ocorrido na
comunidade quilombola de Nova Vista- São Mateus. Esse fato modificou em muito os
olhares para as escolas quilombolas, pois o grupo de trabalho surgiu da necessidade de
pensar políticas educacionais diferenciadas para as escolas inseridas nessas
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comunidades. Nesse sentido o grupo de trabalho ( GT de educação quilombola) tem
como objetivo fazer a interlocução com os poderes instituídos executores das políticas
de educação.
O processo pedagógico para as comunidades quilombola difere-se dos demais, em
função de estar baseado em uma pedagogia vinculada a um movimento de luta social
visando reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história
dos e negros rurais brasileiros, que considera o conjunto das dimensões da formação
humana, pois ela tem o ser humano como centro, sujeitos de direitos, ser em construção
respeitando as suas temporalidades, para que eles despertem suas redes de relações.
O público participante nas escolas quilombolas é de crianças, jovens e adultos de origem
rural herdeiros de identidade sem território em formação, que deve receber uma
educação integral onde o direito ao conhecimento, a valorização e respeito a sua
descendência africana, cultura e história o tornem cidadãos, cidadãs, e não apenas meros
dominadores de competência e habilidades técnicas, libertando o do processo alienante
pelas elites brasileiras, que definiram a função do negro, na sua formação acadêmica,
enquanto mão de obra barata que só deverá ter acesso a uma formação limitada que não
o leve a galgar espaços relacionais aos quais fora previamente definidos.
As necessidades dos educandos das escolas quilombolas são as mais variadas possíveis,
desde a necessidade de aprender a ler articular idéias de forma sistemática a buscar
defesas da vida e da história a partir de uma proposta política de sustentabilidade para as
comunidades.
Nas escolas das comunidades quilombolas as experiências pedagógicas devem acontecer
em vários níveis de atuação da vida, que não podem ser fruto unicamente da interação
professor/ aluno, mas da integração professor/aluno, aluno/família, aluno/lugar onde
vive, comunidade/escola, escola/trabalho, trabalho/aluno, aluno/comunidade,
comunidade/escola, escola/sociedade, escola/mundo. Logo o processo está inserido,
como palco privilegiado da aprendizagem. Nesse sentido a escola da comunidade
quilombola sai de si mesma, reconhecendo e valorizando as práticas educativas que
acontecem fora dela.
Entendemos que para trazer o contexto social quilombola para o espaço escolar
é necessário uma base fundamentada na educação solidaria, popular e cidadã. Podemos
encontrar esta base de educação pedagógica no mestre FREIRE (1996) “que busca a
compreensão dos processos educativos nas suas dimensões sociais e políticas, vendo o
indevido das camadas populares como principal agente construtor e transformador da
história por meio da práxis pedagógica”(1996).
O universo quilombola nos oferece facilidade de desenvolver qualquer conteúdo que
esteja inserido no livro didático. Ele dispõe de vários elementos concretos naturais que
possibilitam o desenvolvimento de atividades práticas no cotidiano. As aulas podem ser
enriquecidas e dinamizadas pelo próprio ambiente físico das comunidades quilombolas.
Uma aula de paisagem natural nos remete ao mundo fora da sala de aula e neste sentido
o mundo invade a sala de aula, pois ele fez parte da realidade do educando.
Desta forma a comunidade quilombola é o espaço físico, é o mundo conhecido, é o
espaço de interação e por isso se constitui uma realidade concreta, vivida, amada, que
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necessita ser entendida para ser transformada. Logo se torna um fator fundamental no
processo pedagógico.
A demanda por reparação propõe que o Estado e a sociedade tomem medidas para
ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais, sociais,
políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das
políticas explicitas ou tácitas de branqueamento da população da manutenção de
privilégios para grupos com poder de governar e de influir na formação de políticas na
pós-abolição. Que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a
toda sorte de discriminação.
O movimento quilombola é de base social sem distinção. E se desenvolve afirmando o
processo de formação, confirmando o que por direito, foi negado e distorcido
socialmente. Por ser movimento de base, trata de todos os elementos da formação
humana, em um processo educativo, busca construir o conhecimento a partir da
necessidade da conquista do território para poder sobreviver, tornando assim toda
experiência de vida uma experiência educativa.
Reportamo-nos à questão da educação, porque sendo o Brasil, um país co-irmão do
continente africano, ainda, não conseguiu transmitir os caros valores dessa antiga
civilização a grande maioria de nossos alunos. Assim nos deparamos com a falta de
formação dos professores que perpetuaram informações conflitivas sobre os territórios
africanos, ocultando sua verdadeira história e por conseguinte a constituição das
comunidades quilombolas. Diga-se de passagem, que após a abolição da escravatura
– marco político da presença africana - ainda não nos recuperamos o suficiente para
colocarmos em nossas escolas novas formas de fazer e viver essa africanidade presente
em nosso cotidiano.
Dessa forma procuramos caminhos para cumprir o que estabelece Lei de Diretrizes
Base da Educação Nacional, que assegura o direito à igualdade de condições de vida
de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que compõem
nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional
todos os brasileiros.
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A Lei 10.639/03 surge no contexto de políticas de reparação e reconhecimento fazendo
parte de um conjunto de políticas – ações afirmativas – direcionadas à correção de
desigualdades raciais e sociais.
Nesse sentido, conforme o parecer da Profª Petronilha
Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, a sua
descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar compreender
seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de
desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto
sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus
cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana (2006, p. 233).

Diante da afirmativa da professora acima, apresentamos alguns apontamentos que
problematizam, instigam e suscitam a inquietação sobre o porquê da não implementação
da Lei 10.639/03 nas escolas quilombolas e a ausência do poder publico.
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A falta de escolas quilombolas é um prejuízo para todo o ensino da História e Cultura
Afro-Brasileira, obrigatória pela Lei nº 10.639/03 em todos os estabelecimentos de
ensino fundamental e médio. Nas comunidades quilombolas estão vivas grande parte
desta importante história afro-brasileira que pode deixar de ser contada a partir do
momento que muitos espaços educativos como centros comunitários – que funcionam
como escolas nas comunidades quilombolas - forem desativados, assim como as próprias
escolas. O Estado tem se mostrado incapaz de garantir um direito desse o lugar de maior
referência afro-descendente: os quilombos.
5. PERCURSO METODOLÓGICO
A metodologia adotada para este trabalho foi grupo focal. Entendemos grupo focal como
“um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e
comentar um tema, que é objeto da pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”.
(POWELL; SINGLE apud GATTI, 2005, p. 07).
A proposta do grupo busca reunir os professores para auto-avaliar sua atuação,
apresentar a legislação e fazer um balanço das possibilidades educativas junto às
comunidades quilombolas. As reuniões são realizadas nas comunidades e posteriormente
reunindo todos os professores. Com utilização de questionários para ajudar na
elaboração das abordagens sobre educação quilombola e condições físico/pedagógicas
das escolas.
Este tipo de metodologia privilegia a seleção de participantes segundo alguns critérios e
o utilizado por nós foi a vivencia dos participantes com o tema discutido, ou seja, com a
implementação da educação afro-brasileira nas escolas quilombolas, reuniões com os
pais dos alunos e anciãos das comunidades quilombolas. A partir da vivência dos pais
dos alunos e anciãos o acumulo de suas experiências de vida – trabalho, lazer, festas,
calendário religioso, ritos e mitos – que orientam a vida nessas comunidades, calendário
com as festas das comunidades, bem como sua percepção sobre a natureza, seu trabalho,
sua cultura e suas histórias. Os encontros estão sendo gravados, transcritos,
categorizados e estão em processo de análise.
O resultado das oficinas, o relato das experiências nas escolas das comunidades
quilombolas será transformado em boletim escrito, vídeo e gráfico que possa servir de
referência à elaboração de materiais didáticos e pedagógicos atendendo a lei
10.639/2003 que trata do ensino de conteúdos afro-brasileiros nas escolas em todos os
níveis de ensino.
Além da contribuição do movimento social quilombola existem outras possibilidades
de articulações com movimentos sociais do campo, que possibilitam discussões e trocas
de experiências e contribuições, permitindo com que cada um compartilhe suas
problemáticas, bem como ações desenvolvidas que contribuíam consubstancialmente no
desenvolvimento posterior de políticas afirmativas.
6. RECOMENDAÇÕES FINAIS.
Se realmente queremos discutir e refletir sobre um projeto de educação, inclusive a
social, que considere outros saberes e outros contextos, não se pode abrir mão do
aprendido em nossas pesquisas, em nossas vivencias, em nossas experiências.
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Trazer o contexto social quilombola para o espaço escolar considerando necessária uma
base fundamentada na educação solidária; popular e cidadã. A legitimidade social dos
lugares dos quais partem e se discute deveriam servir para potencializar o diálogo com
esses saberes.
Esperando ter compartilhado essas reflexões e preocupações, considerando essas
escutas, vivências e experiências em companhia dos sujeitos e autores que nos ajudam a
pensar a instigante questão da educação quilombola.
Nossa postura não se permite imparcial, assim como podemos perceber na leitura dos
diferentes autores. Como o deles, o olhar de quem está nesses espaços não está isento de
uma apreciação e de um posicionamento com relação àquilo que se vê e se testemunha,
em tempos de destruição de experiências e banalização de vidas.
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ARTIGO CIENTÍFICO 32:
EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA REFLEXÃO DOS FATORES HISTÓRICOS E
POLÍTICOS DA REALIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Geovani da Silva Bayerl153
Reginaldo Andrade154
Márcia Helena Siervi Manso155
“(...) um dos saberes fundamentais mais requeridos para o
exercício de tal testemunho é o que se expressa na certeza de
que mudar é difícil, mas é possível. É o que nos faz recusar
qualquer posição fatalista que empresta a este ou àquele fator
condicionante um poder determinante, diante do qual nada se
pode fazer .” (Paulo Freire, 1982 p. 55)

Resumo: Neste trabalho descreveremos fatores históricos e políticos que compreende a Educação do
Campo, mencionando as mudanças que aconteceram ao longo do tempo e que permeia a educação
brasileira. Diante da inércia e a incapacidade do Estado Brasileiro em promover uma educação digna para
o sujeito do campo, movimentos sociais, pesquisadores, Universidades e outros segmentos da sociedade
promoveram debates propondo um projeto amplo e viável de educação diferenciada, rompendo com a
reprodução da educação urbana tradicional, buscando recuperar o atraso com a educação do campo,
conquistando metas e propondo desafios em busca de uma educação do campo para o campo. Educação
esta que valorize o trabalho e o ambiente sócio-cultural como princípio educativo.
Palavras-Chave: Educação do Campo, políticas educacionais, movimentos sociais.

INTRODUÇÃO
Com os graves conflitos que ocorrem no meio rural brasileiro, em
decorrências dos diferentes interesses econômicos e sociais em disputa para utilização
do território, a sociedade brasileira presenciou o surgimento e a estruturação de ações
reivindicatórias exigindo a garantia dos direitos educacionais dos trabalhadores rurais
que se articulam em torno do movimento que ficou conhecido como “educação do
campo”.
MOLINA (2009) afirma que a Educação do Campo compreende os
processos culturais; as estratégias de socialização; as relações de trabalho vividas pelo
sujeito do campo em suas lutas cotidianas para manterem essa identidade, como
elementos essenciais de seu processo formativo.
Muitas são as contribuições dos movimentos sociais e de diferentes
educadores e pesquisadores para uma outra compreensão do campo e da educação.
Estas reflexões situam-se, tanto no campo prático, quanto no campo teórico e, se
posicionam em favor de dois aspectos: a superação de dicotomia entre rural e urbano (o
campo e a cidade são dois espaços que possuem lógicas e tempo próprios de produção
cultural, ambos com seus valores) e relações de pertença diferenciados e abertos para o
mundo (reconhecer como integrante de uma comunidade – campo/cidade).
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Esse artigo retrata, em linhas gerais, a educação do campo, procurando focar
a educação como um direito social e não uma questão de mercado, aprofundando em
aspectos históricos e políticos da educação do campo no Espírito Santo e no Brasil.
CONTEXTO HISTÓRICO
A educação no campo acompanha toda a história do nosso país, desde a
colonização. Em 1549, com a chegada da companhia de Jesus, que era constituída por
padres jesuítas com uma educação coordenada pela Igreja. Os jesuítas atuam como
socializadores e educadores da população, viabilizando a exploração econômica da
colônia. Neste sentido, podemos dizer que a educação do campo se inicia com a
exploração do indígena, descaracterizando seus valores socioculturais e costumes,
remodelando-o para atender a demanda econômica urbana do governo português.
Ressalta-se que toda a discussão para a formação escolar visava sempre à
educação para a manipulação e sempre pautada como políticas compensatórias, ou seja,
sempre atendendo aos interesses de uma minoria absoluta: a classe dominante.
Em todo o seu contexto histórico observamos que ao se falar em educação
no campo estava subtendido o pensamento do lucro que viria a produzir. A companhia
de Jesus objetivava a transformação do livre indígena e por direito verdadeiros donos
desse país em humildes e fieis escravos.
Com a transferência da responsabilidade da educação nacional da
Companhia de Jesus para o Estado Português, a educação no meio rural continuou sendo
subjugada. È tanto que, as Reformas Pombalinas não da ênfase a educação do campo,
expandindo se a divisão de classes e a exclusão social.
Como afirma Leite (1999, p. 14), a educação do campo no Brasil, por
motivos sócio-culturais, sempre foi relegada a planos inferiores e teve por retaguarda
ideológica o elitismo acentuado do processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a
interpretação político-ideológica da oligarquia agrária, conhecida popularmente na
expressão: "gente da roça não carece de estudos. Isso é coisa de gente da cidade".
Neste aspecto, não se pode perder de vista que o ensino desenvolvido
durante o período colonial, ancorava-se nos princípios da contra-reforma, era alheio à
vida da sociedade nascente e excluía os escravos, as mulheres e os agregados. Esse
modelo que atendia os interesses de Portugal sobreviveu, no Brasil, se não no seu todo,
em boa parte.
No período Imperial, diante de um país de origem eminentemente agrário, a
educação rural não foi sequer mencionada nos textos constitucionais de 1824 e 1891,
evidenciando-se, de um lado, o descaso dos dirigentes com a educação do campo e, do
outro, os resquícios de matrizes culturais vinculada a uma economia agrária apoiada no
latifúndio e no trabalho escravo. Neste período, o campo era tido como um ambiente
destituído de conhecimentos, o que reforçava a idéia de que para trabalhar no campo,
não era necessária a formação escolar. Quem se aventurava em busca de formação
escolar, era para se profissionalizar e atuar no meio urbano, ausentando-se do campo.
O processo defasado de educação gerou um desequilíbrio irreversível e
descontrolado durante anos no Brasil e, a partir de 1950, o êxodo rural. O Estado não
articulou uma educação do campo de qualidade que buscasse desenvolver alternativas
educacionais que abrisse leques para a manutenção do homem no campo a partir de
valores produtivos agrícolas e sócio-cultural. Contrário a essa realidade promoveu-se o
movimento desenvolvimentista156 fomentando a urbanização como saída às crises
156

O desenvolvimentismo representa uma seqüência desse processo colonial-moderno tendo no campo um
importante espaço de atuação. Este processo vai encontrar sua resistência mais radical na diversidade
étnico-sócio-cultural e de seus modos de vida das populações camponesas. A intencionalidade do processo
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econômicas. Com isso, a população rural que em 1950 tinha um percentual de 64% foi
se reduzindo até chegar a 19% até o ano 2000 e hoje estima-se a diminuição maior da
população rural. (Brasil, 2008).
O movimento desenvolvimentista, no Estado do Espírito Santo encontrou um
terreno fértil no final da década de 1950 com a propagação da crise social do café.
Segundo seus ideólogos, a crise era justificada pelas características que marcavam o
Espírito Santo: uma população tipicamente rural. Logo, a saída que se mostrava viável a
superação da crise era a industrialização, o que promoveu o êxodo rural em grande
escala e consequentemente a concentração fundiária e a intensificação da
industrialização do campo, suprimindo a agricultura familiar e projetando produções
para o mercado mundial.
Com o esvaziamento do campo, e, automaticamente das escolas do campo,
deslumbra a urbanização total do território e o fortalecimento do urbano industrial,
deixando para o campo a forma excludente do analfabetismo, de ausências de terras
disponíveis para a agricultura familiar, moradia, luz, estradas, comunicação e escolas.
Com isso a educação do campo coube o papel de idealização do urbano-industrial, com
uma pedagogia e material didático descontextualizados de seu universo social.
A herança dessa realidade brasileira reflete nos dados do INEP de 2006,
onde do total de 86.129 estabelecimentos de ensino rurais, 50.176, ou seja, 37,4% são de
turmas exclusivamente multisseriadas, e na maioria das vezes com educadores
unidocentes com pouca qualificação profissional, com baixa remuneração e na maioria
das vezes com precárias condições de trabalho.
Na década de 1960, tivemos na educação a participação de Paulo Freire, que
muito contribuiu para a disseminação e a expansão da educação do campo, visando à
possibilidade de pensar a educação a partir das classes trabalhadoras, sob o princípio de
uma educação que liberta e concebe a vida humana para além das desigualdades, por
meio de um processo dialógico, tornando-se uma referência para pensar a educação
popular.
A organização curricular, geralmente desenvolvida no meio urbano
desconsidera a realidade dos sujeitos, bem como seu meio de sobrevivência e toda a sua
diversidade sociocultural. É a partir daí que surge o termo educação no campo, algo que
é levado para o campo considerando esse meio como destituído de potencialidades.
Entre outros fatores, esta realidade tem contribuído com a baixa no desenvolvimento
educacional no campo, o que reflete a histórica incapacidade do Estado brasileiro, em
suas várias instâncias, de disponibilizar dignamente a escolarização para os mais
diversos sujeitos do campo valorizando e contribuindo com as necessidades do
desenvolvimento desses sujeitos.
Nas últimas décadas ampliaram-se as iniciativas educacionais desenvolvidas
pelos movimentos sociais e organizações não governamentais do campo. A
disseminação de inúmeras iniciativas vem se perpetuando na apresentação de
experiências pedagógicas que apontam para uma educação do campo que se diferencia,
cada vez mais, dos métodos urbanos tradicionais e apontam a direção para a superação
da história da dicotomia que sempre não privilegiou o sujeito do campo.
Nesta visão de educação, Paulo Freire (1982) assevera que transformando a
realidade natural com seu trabalho, os homens criam o seu mundo. Mundo da cultura e
capitalista desenvolvimentista é a acumulação de capital e de conhecimentos, como forma de poder. Para
que isso ocorresse, foi necessário transformar radicalmente populações, territórios e saberes. Desestruturar
e desterritorializar são termos correlato deste processo que concentra poder e capital no espaço urbanoindustrial.
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da história que, criado por eles, sobre eles se volta, condicionando-os. Isto é o que
explica a cultura como produto, capaz ao mesmo tempo de condicionar seu criador.
Durante a década de 1980, os antigos e os novos sujeitos sociais 157 consegue
pautar na agenda nacional as questões do campo. A constituição de 1988 representa a
busca pela igualdade e cidadania, inserindo a questão do direito à diferença. Neste
contexto, o acesso à educação como um direito universal ganha relevância. Foi a partir
dessa década, que os movimentos sociais do campo ganham força na luta pelos direitos
socioculturais relativamente do campo valorizando os seus mais diversos sujeitos.
Até hoje a educação do campo no Estado do Espírito Santo vem sofrendo
graves problemas, como: a falta de escolas para atender todas as crianças e jovens; infraestrutura precária; má qualificação dos docentes; ausência de política de valorização do
magistério; currículo descontextualizado com a realidade; financiamento insuficiente
para atender as demandas exigentes, etc.
IDENTIDADE E POLÍTICAS NO CAMPO
A educação do campo158, ao longo de sua história, desde o inicio do século
XIX, tem se desenvolvido em muitos lugares no Brasil, por meio de programas, práticas
comunitárias, na qual acontece manipulação e desconsideração pelas pessoas que vive
no campo. CALDART (2002) argumenta que a luta por essa mudança esta no
desenvolver de políticas públicas para essa realidade de maneira a universalizar o
acesso de todos à educação.
A Educação do Campo no Brasil teve seu marco inicial como política
pública concreta, com visão ampliada dos processos de formação do sujeito do campo, e
fugindo da idéia da política compensatória e de manipulação, em julho de 1998 com a
Primeira “Conferencia Nacional por uma Educação Básica do Campo”. Essa
Conferência foi um processo de reflexão e mobilização dos sujeitos do campo em favor
de uma educação que leve em conta, nos seus conteúdos e na metodologia, o especifico
da educação campo.
Na Conferência foram dedicadas a reflexão dos grandes temas de estudos
(textos base), como: a) Desenvolvimento rural e educação do Brasil: Desafios e
perspectivas; b) Situação da educação rural no Brasil e na América latina; c)Políticas
públicas em educação no Brasil: Municipalização; d) Financiamento da educação; e)
Políticas educacionais para as escolas indígenas; f) Em busca de um novo projeto de
desenvolvimento para o campo; g) Projeto popular de desenvolvimento para o campo; h)
Educação Básica para o Campo; i) Nosso compromisso como educadores do campo.
A Conferência, em seus quatro dias de discussão e debates, com a
participação de 974 participantes, dentre eles, representantes de todas as instâncias que
compõem a educação do campo, como: Educadoras e educadores da Reforma Agrária
(MST), representantes da Universidade de Brasília, representantes da Comissão Pastoral
da Terra (CPT), Conselho Indigenistas Missionário (Cimi), Associação da Educação
Católica(AEC), Setor de Educação Popular, Escolas Famílias Agrícolas, a UNICEF, a
UNESCO, teve como conclusão vários desafios e proposta de ação vinculada a um
157

Os novos sujeitos sociais compreende os movimentos sociais do campo que surgiram a partir da década
de 1980.
158
A educação do campo precisa ser uma educação especifica e diferenciada. Utiliza-se esta expressão
campo, e não mais meio rural, com objetivo de incluir no processo uma reflexão sobre o sentido atual do
trabalho. Mas, quando se discute a educação do campo, estará tratando de educação que se volta ao
conjunto de trabalhadores do campo, sejam os camponeses, incluindo os quilombolas, sejam as nações
indígenas, sejam os diversos tipos de assalariados vinculados à vida e ao trabalho no meio rural.
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projeto de desenvolvimento para o campo e a garantia de que todo as pessoas tenham
acesso a educação. Entre estas propostas, destacamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Debater o papel da educação no processo de construção do novo projeto do
desenvolvimento;
Colocar o povo (indígenas, quilombolas e camponeses) do meio rural na agenda política
do país e aprofundar a discussão sobre o lugar do campo em um novo projeto nacional;
Identificar e resgatar os valores culturais que caracterizam o povo do campo e que são
considerados essenciais para o desenvolvimento da cidadania: relação com a natureza,
percepção do tempo, valorização da família, experiência da “entreajuda”;
Multiplicar as iniciativas de denuncias ao descaso dos governos federais, estaduais e
municipais em relação às questões do campo;
Lutar para que aconteçam programas continuados, amplos e massivos, de educação de
jovens e adultos reconhecidos e financiados pelo MEC;
Construir alternativas urgentes de escolarização e de profissionalização dos docentes
não-titulados, assegurando uma formação especifica continua, partindo da realidade do
trabalho do professor, para atuação no meio rural;
Aprofundar uma pedagogia que respeite a cultura e a identidade do povo do campo:
tempos, ciclos de natureza, festas populares, amor a terra, valorização do trabalho na sua
dimensão educativa, respeitando as diferenças locais e regionais;
Lutar pela gestão democrática nos diversos níveis de sistematização escolar, incluindo a
participação ativa das famílias, das comunidades, das organizações e dos movimentos
populares nas decisões sobre a política de ação e na fiscalização do uso de recurso
públicos destinados as escolas. (KOLLING, 1999, p.77 a 95.)

Em linhas gerais, essa Conferência buscou continuamente uma educação do
campo e para o campo, que atendesse o camponês no seu âmbito geral, como:
valorização de sua identidade, de sua cultura, de seus saberes e, acima de tudo, que
estimule a permanência no mesmo no campo.
Para isso, seria necessário propor políticas públicas que demarcam essa
situação, que esteja desvinculada com a ideologia do desenvolvimento macro industrial e
das grandes potencialidades do agronegócio.
É preciso compreender que por trás da indicação geográfica da frieza de dados estatísticos
esta uma parte do povo brasileiro que vive neste lugar e desde as relações sociais especificas
que compõem no e do campo em suas diferentes idades estão famílias, comunidades,
organizações, movimentos sociais. As perspectivas da educação do campo é exatamente a de
educar esse povo, para que se articulem, se organizem e assuma a condição de sujeitos de
direção do seu destino (CALDART, 2004, p 27).

Os estudos apontam que há necessidade de identificar e construir um projeto
educativo específico para o campo, já que consideramos que qualquer mudança de
postura acontece posterior a repetidas reflexões e tempo. Fomos, ao longo da história,
nos acostumando ou impulsionados a escrever um projeto educativo que não atende uma
educação do campo, projeto esse baseado na política neoliberal que estimula o êxodo
rural e a descaracterização cultural, social e ideológica do campo, isto é, ações
educativas que estimulam a formação ideológica e científica urbana.
Nesse sentido, a construção de um projeto educativo diferenciado identifica
no campo o lugar onde não apenas se reproduz, mas também se produz pedagogia,
reflexões que desenha traços do que é possível constituir como projeto de educação onde
dê formação ao sujeito do campo, projeto este que reafirma com grande finalidade da
ação educativa, ajudar no desenvolvimento mais pleno do ser humano na sua
humanização e, acima de tudo, na sua inserção critica na dinâmica da sociedade na qual
faz parte. “Não há como verdadeiramente educar o sujeito do campo sem transformar as
circunstâncias sociais desumanizantes e sem prepará-los para ser sujeitos desta
transformações.”(CALDART, 2002, p. 92).
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Neste contexto, a educação do campo requer a construção de uma escola que
estimule o sujeito a estudar para viver no campo, aprimorar metodologias cientificas,
filosófica e práticas que motivem o trabalho de forma consciente no campo.
Na perspectiva de desenvolver uma educação do campo de qualidade que
respeite seus ideais, é de fundamental importância pensarmos em educadores como
sujeitos da educação do campo.
O perfil dos educadores do campo é aquele cujo trabalho principal é o de
fazer e o de pensar a formação humana, seja ela na escola, na família, na comunidade ou
no movimento social, seja educando criança, os jovens e os adultos. Para isso deve-se
formar educadores próprios, articulando-os em torno de um projeto político pedagógico
libertador para as escolas, assumindo a identidade do campo e auxiliando na construção
de uma nova pedagogia.
MOLINA afirma que o perfil do educador do campo que os movimentos
demandam exige uma compreensão ampliada de seu papel. Tem como pano de fundo a
compreensão da educação como prática social, da necessária inter-relação do
conhecimento, da escolarização, do desenvolvimento, da construção de novas
possibilidades de vida e permanência nestes territórios pelo sujeito do campo. As
estratégias de construção dessas possibilidades devem contar com a atuação desses
educadores do campo comprometidos com suas comunidades.
Uma outra grande conquista da educação do campo refere-se a Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica das escolas do campo (Parecer nº. 36 de 2001 e a
Resolução nº. 01 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação).
No âmbito geral essas diretrizes são norma e critérios políticos, pedagógicos,
administrativos e financeiros que tem fundamentos legais e servem para orientar a
organização das escolas do campo e, cujas regras devem ser regulamentadas pelo
Sistema de Ensino Municipal, Estadual e Federal na Educação Básica.
As diretrizes esclarecem que a educação do campo deve ter como raízes: a
democratização do acesso a terra (interação harmônica e sustentável entre homens e
mulheres, terra e natureza); a construção de atitudes e valores para as novas relações de
gêneros (a igualdade na disposição de reconhecer o direito de cada pessoa); o
fortalecimento da agricultura familiar (a produção de alimentos de forma ecológica,
solidaria e economicamente viável); a construção e novos modelos tecnológicos e de
assessoramento técnico (construção coletiva do conhecimento, do equilíbrio entre o
aumento da produtividade e a relação com o meio ambiente) e a democratização dos
espaços públicos (participação da sociedade dentro e fora da escola). (Brasil, 2001)
Os elementos fundamentais nas diretrizes englobam a identidade da escola
do campo; a organização curricular; a responsabilidade do poder público com relação a
oferta educacional e a regulamentação das diretrizes; a organização das escolas; a gestão
da escolas; a formação dos educadores e financiamento da educação nas escolas do
campo.
Os movimentos sociais vêm fazendo uma intensa caminhada para colocar o
campo na agenda publica. Os Estados e, mais particularmente os Municípios percebem
que a gestão da chamada educação rural esta a exigir uma profunda redefinição. O
Ministério da Educação passou a preocupar-se em equacionar uma agenda especifica
para a educação do campo. Avança assim a consciência da necessidade de política
publica para a educação do campo (ARROYO, 2004).
A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESPIRITO SANTO
No Estado do Espírito Santo pode se observar o surgimento de experiências
e iniciativas que objetiva responder as expectativas da educação do campo a partir da
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década de 1960. Essas experiências foram oriundas da organização do homem do
campo, a partir das necessidades dos agricultores em proporcionar aos seus filhos uma
educação que contribuísse com o desenvolvimento de sua própria realidade. Essas
experiências surgem no auge dos conflitos socioeconômicos do Estado.
Como ponto de referência dessas novas experiências, destaca-se o
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), que cria a primeira
escola família agrícola do Brasil, a Escola Família Agrícola (EFA) de Olivania, no
Município de Anchieta-ES, com práticas pedagógicas diferenciadas, a pedagogia da
alternância.
Esse novo modelo educativo proposto pelo MEPES, busca unir a sabedoria
prática e a teoria, valorizando o trabalho prático manual do agricultor como forma de
reconhecer na cultura camponesa um expoente de valor universal. O educando que
freqüenta a EFA permanece trabalhando no meio sócio-profissional, isso acontece por
meio da alternância, onde o estudante passa um tempo na sede da escola (tempo escola)
e outro em casa (tempo comunidade) na comunidade estudando e refletindo sua
realidade vivencial.
Por intermédio das EFAs, outras alternativas de atendimento educacional
foram surgindo, seguindo a mesma filosofia de trabalho: Centro Integrados de Educação
Rural (CIER), Escolas Comunitárias(ECOR), Escolas de Assentamentos. Todas com
intenção de disponibilizar ao camponês uma educação de qualidade, com ensino voltado
para a realidade do campo, em que reflita e propõe organização e mudança para este
meio.
Outra experiência de relevância é a educação em áreas de Reforma Agrária,
vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Com o
surgimento do MST no Espírito Santo (1983) e a conquista do primeiro assentamento
(1985–São Mateus), inicia-se a preocupação com a educação escolar. Com objetivo de
democratizar o acesso ao conhecimento, junto com o acesso a terra, as famílias de
diversos assentamentos e acampamentos rurais, ligado ao MST do Estado,
demonstraram anseio pela necessidade em manter a escolarização dos filhos sem afastálos, garantindo o direito à escola na comunidade local.
Nessa perspectiva nos diz Roseli Caldart (1997, p.10):
É necessária a democratização da propriedade da terra, mas articulada com um processo
desenvolvimento das comunidades assentadas, o que inclui o acesso necessário
tecnologias agrícolas adaptadas à realidade de cada região, à implementação
agroindústrias e educação capaz de ajudar na construção de alternativas para este tipo
desenvolvimento social que pretendemos.

de
às
de
de

Através do Setor de Educação, integrando com os demais setores (formação,
frente de massa, direitos humanos, comunicação, gêneros, produção, finanças e saúde)
os membros do movimento participam ativamente dos debates sobre administração, a
merenda, o transporte e a pedagogia das escolas de assentamentos. Para o MST, como
movimento social que luta pela reforma agrária, pela igualdade social e pela dignidade
humana, a formação humana dos indivíduos nesse processo vem, historicamente,
formando o sujeito social, adequando assim as suas necessidades e prioridades
educacionais, com objetivo de proporcionar uma vida mais digna para os trabalhadores
rural.
ARAÚJO (2005) afirma que o MST traz no seu bojo uma dimensão de luta
multidimensional, ou seja, a luta pela terra é ampliada por outras dimensões necessárias
a permanência do homem no campo, neste sentido é que a educação se insere no
movimento enquanto elemento necessário a permanência/sobrevivência
dos
trabalhadores no campo e como estratégias de mudanças da sociedade capitalista
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CONSIDERAÇOES FINAIS:
Do que vimos podemos concluir que a educação do campo vem sofrendo
significativas mudanças nas últimas décadas com a consolidação de vários movimentos
oriundos do campo que se disponibilizaram discutir propostas educativas diferenciadas
para o campo. Entretanto, observamos a falta de investimento em uma educação para a
manutenção do homem no campo e a respectiva valorização do seu contexto sócio
cultural, protagonizando a sucateação da educação do meio rural de nosso país,
limitando as oportunidades do acesso a escola, a educação de qualidade e o estimulo do
êxodo rural
As discussões por uma educação diferenciada subsidiaram a construção de
propostas educacionais direcionadas para a educação do campo, contextualizada com o
meio rural. Proposta estas construídas pelos sujeitos do campo, constituindo de maneira
enfática educação do campo para o campo.
Ressaltamos, então, a responsabilidade das comunidades escolares
camponesas, Municípios, Estados e União na adoção destas propostas educacionais, na
institucionalização de políticas públicas para que consolidem e produzam o resgate da
identidade camponesa na constituição de um sujeito autônomo e construtor de sua
própria história.
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ARTIGO CIENTÍFICO 33:
A POÉTICA DOS ESPAÇOS: UMA EXPERIÊNCIA SEM TERRINHA
Sonia Maria de Oliveira Ferreira159
Gerda Margit Schütz-Foerste 160
Resumo: O homem desde os primórdios tenta traduzir o que vê em forma de texto, da fala, dos sinais, das
imagens. Para que haja um discurso dialógico é necessária a presença do outro, pois é com ele que a
linguagem se dá, estas são particularidades e singularidades próprias do ser humano. Com o intuito de
levar a criança a analisar seu próprio espaço e lembrar que nele existem seus encantos, oferecemos uma
oficina sobre as poéticas do espaço, do campo e da cidade, às crianças “sem-terrinhas”. Trazemos, nesse
texto, o discurso traduzido pelo olhar de crianças, através da linguagem visual. Objetiva provocar o olhar
sobre a cidade e o campo, representando o que ficou como marca visual em suas memórias. Discute as
vivências no campo e na cidade e, desse modo, busca a valorização da identidade pela presentificação do
seu espaço, onde elas se reconhecem como sujeitos participantes. Mesmo a cidade tendo atrativos
diferentes e convidativos, as falas das crianças apontam para comparações e não para trocas. Para eles o
lugar onde podem ser crianças e desfrutar de “coisas” e brincadeiras que as crianças da cidade não tem,
vivenciando as infâncias em sua totalidade. A partir deste trabalho constatamos que a construção
simbólica e imagética das crianças é construída entre os espaços em que vivem e convivem, e as trocas se
dão, especialmente, através das experiências que têm. Nossa discussão sobre a poética dos espaços
possibilitou o diálogo e troca de conhecimentos entre todos os sujeitos envolvidos. No olhar
compartilhado sobre a cidade e o campo construímos novos olhares.
Palavras-Chave: Criança; Desenho; Imagem; Memória; Símbolo.
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Introdução:
Em todo lugar que nos encontramos somos envolvidos pela imagem.
Ela ocupa um espaço considerável no cotidiano do homem contemporâneo.
Livros, revistas, outdoors, internet, cinema, vídeo, tevê. […] todos são meios
ao alcance da maioria da população brasileira e tão presentes quanto
enraizados nos gestos mínimos de nosso dia-a-dia.(BUORO, 2000, P. 34).

Sendo da cidade ou do campo, as crianças acabam influenciadas por essas linguagens,
fazendo leituras do mundo em que vivem e os recortes dessas influências.
Com o intuito de levar a criança a analisar seu próprio espaço, e lembrar que nele
existem seus encantos, e que do mesmo modo, podemos encontrá-los na cidade, é que
participamos de uma oficina de crianças “sem-terrinhas”, na Universidade Federal do
Espírito Santo, no 7º Encontro Estadual Sem Terrinha, que aconteceu dia 08 de outubro
de 2009. Cada lugar tem seus atrativos e lugares especiais, que remetem às lembranças
agradáveis, e mesmo que o meio interfira nesses registros, elas encontram um jeito
próprio de posicionarem.
Objetivo:
O objetivo principal deste trabalho é destacar a linguagem das crianças que moram em
acampamentos e assentamentos sem-terras no Espírito Santo, que ao visitarem a Capital
Vitória, passaram a ver outros elementos contidos nela diferentes de onde moram, e por
meio dos desenhos através da memória delas, buscaram registrar partindo do olhar que
cada uma delas têm sobre essas espacialidades diferentes.
Metodologia:
Buscamos conhecer essas crianças através dos diálogos e nesses, as trocas de
conhecimentos proporcionaram um aprendizado mútuo. Tanto ensinamos, quanto
aprendemos.
Essas crianças ao chegarem em Vitória, participaram de eventos dentro da Universidade
e depois deslocaram-se para o “Sambão do Povo”(um espaço público destinado ao
carnaval capixaba) para alojarem-se. No dia seguinte, fizeram uma visita à Basílica de
Santo Antônio, que até bem pouco tempo era denominado Santuário de Santo Antônio.
Uma Igreja monumental, com uma cúpula enorme, localizada no bairro Santo Antônio
com grande destaque e visibilidade, por sua imponência.
Depois do passeio, as crianças foram levadas à Universidade para o almoço, no
restaurante Universitário, e então se encaminharem para o Centro Pedagógico e o Centro
de Educação Física , a fim de participarem das oficinas que estavam sendo ofertadas, em
diversas modalidades como desenho, pintura, gravura, modelagem, confecção de
máscaras, atividades poliesportivas, dentre outras.
Nossa oficina teve o foco do trabalho com a imagem, uma leitura de mundo, partindo do
olhar de cada criança, oriundas de lugares diferentes, porém com a mesma
particularidade, a de fazerem parte de movimentos sociais, em busca de um pedaço de
terra junto com seus familiares.
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Além de podermos conhecer seus espaços por meio dos relatos orais, abrimos uma roda
de conversa, em que discutimos sobre as impressões que a cidade os causou, o que
gostaram ou não, fazendo uma comparação com o lugar onde vivem. Desse modo, os
desenhos comparativos foram registrados, com os significados construídos por cada um
em especial.
Assim como o desenho e a ordem de sentido construído, conforme o olhar
individualizado de cada um deles, nos propusemos também a mediar com o uso de
materialidades diversas, associando a elementos comuns do dia-a-dia, tanto do campo,
quanto aos da cidade. Algumas matérias orgânicas como tintas feitas a partir de argila,
açafrão, anilina comestível, e das plásticas como lápis de cera e tinta guache (imagem
01 e 02).

Imagem 01
Foto: Sonia Ferreira
Descrição: areia, tinta guache, tinta feita com argila e cola
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Imagem 03
Descrição: Basílica de Santo Antônio
Materialidade: tinta guache, tinta feita de argila, anilina
Se nos reportarmos aos estudos e descobertas pré-históricas, podemos perceber que
desde os primórdios o homem traz suas impressões do tempo vivido, aquelas imagens
que marcam nossa vida. Segundo Ferreira (2009) “o homem primitivo registrava em
cavernas por meio de desenhos pictóricos suas vivências como a caça, os animais que os
rodeavam, as danças, que […] eram símbolos estabelecidos para a comunicação entre
eles”(p.223). Era através da linguagem visual que criavam seus discursos. No tempo da
contemporaneidade, o homem “é desafiado a ler imagens visuais num mundo
predominantemente perpassado pela mídia e pelas imagens” Schütz-Foerste (2004, p.15)
e dentro desse tempo as crianças passam a criar novos símbolos e discursos. Passam a
imaginar os espaços que conhecem, partindo das “siginificações do seu ser-nomundo” (MARTINS, 1998, p. 117).
Desse modo, levando em conta os registros dessas crianças, nosso intuito era interagir
com elas, de forma que pudessem construir seus signos. Segundo PINO (2005)
Vygotsky acredita que “o caminho que leva a criança ao mundo e deste a criança passa
pelo outro, mediador entre a criança e o universo cultural.” (p.59)
E são nessas relações entre contexto e prática que nossos discursos foram tecidos, e
nesse encontro, as trocas foram acontecendo. As práticas foram acontecendo de forma
gradativa, primeiro desenharam com lápis grafite duas paisagens, uma que representasse
Vitória, e suas impressões sobre a cidade, e outra, o lugar onde vivem, marcando o que
gostam, o que fazem, como vivem. A segunda etapa: depois do desenho esboçado
(imagem 03), começaram a pintar (imagem 04), escolhendo o material que mais os
interessavam.
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Imagem 03
Foto: Sonia Ferreira
Descrição: esboço com lápis gafite

Imagem 04
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Foto: Sonia Ferreira
Descrição: pintando com materialidades diversas
Resultados:
As crianças sem-terrinha, que participaram desta atividade, tinham idades variadas, entre
9 (nove) e 12 (doze) anos aproximadamente. Os registros são diferenciados, como
expressão da particularidade e especificidade de cada uma delas. Alguns dos meninos,
ao representarem a cidade registraram os carros e o movimento no trânsito (imagem 5),
bem diferente do campo, quando desenhavam uma casa isolada, com uma árvore e o céu
estrelado, denotando essa diferença de espacialidades e temporalidade de um lugar para
outro. O primeiro mostra uma tensão e nos faz lembrar do barulho das buzinas, dos
pneus rodando no asfalto, em contrapartida o silêncio da segunda, nos deixando ouvir o
barulho da cigarra ou sentir o cheiro das árvores, ou a partilhando experiências próprias
da infância, em que o brincar, o “soltar a pipa” nos dá a impressão de liberdade e da
vivência da infância em sua totalidade, tendo como palco a natureza ao redor (imagem
06).

Imagem 05
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Imagem 06
Foto: Sonia Ferreira
Descrição: o lugar onde moro, e as minhas brincadeiras
Materialidade: Tinta com base de argila, lápis de cera e areia.
O que nos chamou a atenção foi a representação de uma menina, que parecia ser a mais
velha do grupo, por volta dos 12 anos. Ela nos relatou estar a muito tempo no
assentamento em que mora. Percebemos pelos trajes, bem como a postura, que era uma
menina com padrão de renda melhor quando comparado com o grupo, supomos que pelo
tempo maior de moradia na terra, sua família tem condições de proporcionar outros
aprendizados, além do que a vida e as relações sociais já os proporcionam. Na roda de
conversa, descobrimos que fez curso de pintura, e que já pintou “até quadros”, segundo
ela. Em especial, seus desenhos têm traços bem fortes, uma delicadeza na pintura e
expressão realista nas formas que se comparadas à imagem real, guardam grande
semelhança. Na cidade, a imagem mais “bonita”, segundo ela é a Basílica (imagem 07),
que pintou com lápis pastel seco e com tinta a base de açafrão, tinta guache e pastel
seco, mostrando toda a imponência do lugar. Dizia que “gosta de viver onde mora por
estar perto da natureza, convivendo com bichinhos, perto de riachos e árvores” (imagem
08).
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Imagem 07
Foto: Sonia Ferreira
Descrição: Basílica de Santo Antônio
Materialidade: lápis de cor e pastel seco
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Imagem 08
Foto: Sonia Ferreira
Descrição: o lugar onde moro e seus atrativos
Materialidade: Anilina, tinta com base de argila,
pastel seco, tinta com base de açafrão e pastel seco
Conclusão:
Concluímos que cada um de nós traz marcas pessoais e essas são construídas nas
relações sociais com outros indivíduos, indo de encontro ao repertório cultural do outro,
onde ampliamos nosso conhecimento, a partir de um outro grupo, numa outra realidade,
e nessa troca aprendemos e ensinamos. E foi nesse processo de construção simbólica e
imagética, através dos desenhos das crianças, das falas e da mediações que pudemos
participar, em que as crianças trouxeram suas competências e experiências, e no
discurso dialógico trocamos conhecimentos, dividimos experiências proporcionando
novos aprendizados entre todos os sujeitos envolvidos. Logo, o olhar sobre a cidade e
sobre o ambiente em que vivem constituiu-se nas construções de novos olhares. SchützFoerste (2004, p.26) afirma que “o olhar […] vincula-se essencialmente à teoria da visão
e está necessariamente referido a uma produção histórica cultural e de experiência social
da visão.”, ampliando a visão para além dos espaços, mas o que eles representam para
cada um.
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Apesar de estarmos sofrendo influências diversas das mídias, ao entrarmos em contato
com essas crianças, percebemos que o campo também é influenciado pelos meios
midiáticos, imagéticos, consumistas, dentre outros, porém com menos força que na
cidade. Elas se reconhecem nos seus espaços como sujeitos participantes do movimento
sem-terra, neste caso, e o vídeo-game ou os desenhos animados, muitas vezes são
trocados pelos “banhos de represa com a família” (fala de uma criança), ou soltar pipa
no campo, brincar de pique e correr pelos campos, ações, vivências que os tornam
felizes, mesmo passando por momentos tensos e de mudanças repentinas de moradias, o
que vale são as experiências como criança, e são essas imagens, de uma infância feliz
que levamos para a vida adulta e que nos traz saudades. Foi um trabalho de muita
significação, que nos levou a fazer a leitura de dois tempos e lugares diferentes, que têm
seus atrativos, e que de alguma forma estão marcados em suas memórias.
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ARTIGO CIENTÍFICO 34:
TEMPOS E ESPAÇOS: ANALISANDO AS PRÁTICAS INSTITUINTES DA
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO NÚCLEO BRINCARTE NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Maria Aparecida R. da Costa Santos161
Resumo: A presente pesquisa encontra-se em andamento e tem como objetivo analisar a organização dos
tempos e espaços das práticas instituintes da Educação em tempo integral do núcleo Brincarte, gerenciado
por ONGs no Sistema de Ensino do Município de Vitória. O número de projetos na Educação Básica
pública que têm como finalidade a criação da jornada integral nas escolas, vem ganhando espaço a cada
dia. Nessa parceria firmada entre Estado e organizações não governamentais, faz-se necessário analisar a
concepção de Educação em tempo integral que se configura nas práticas instituídas, tendo em vista os
princípios da Política de governo que estão consolidando tal prioridade para este atendimento.
Compreende-se a partir da contribuição de autores (SARMENTO, 2002; CAVALIERE 2002; ARAÚJO,
2005) a necessidade das instituições de tempo integral oferecer condições reais para o desenvolvimento do
programa. A metodologia utilizada é o estudo do tipo etnográfico, que permite vivenciar o cotidiano do
campo investigado, ouvir as narrativas das crianças e adultos e observar as condições dessas produções,
buscando uma multiplicidade de olhares e significados que são criados e recriados nos seus fazeres e
práticas.
Palavras- Chave: Criança. Tempo Integral. Brincarte

Atualmente cresce no Brasil o número de projetos na Educação Básica pública que têm como
finalidade a criação da jornada integral nas escolas. Esse debate vem ganhando espaço a cada
dia. Desde as primeiras décadas do século passado, movimentos políticos sociais defendiam a
adoção de um tempo ampliado. Conforme destaca SAVIANI (2007), o movimento da escola
nova teria sido um dos primeiros a influenciar essa idéia. Herdeiro da corrente pedagógica
escolanovista teria inspirado educadores de várias partes do mundo. John Dewey, filósofo
norte-americano pregava o conceito de “Educação como reconstrução da experiência”.
Em tempos atuais, observa-se que as investidas para a escola em tempo integral persistem,
porém em outros contextos. Além disso, é importante ressaltar que aspirar à educação em tempo
integral implica além de sustentar a contemporaneidade das discussões pautadas em questões
pertinentes à cidadania, à autonomia, aos valores, dentre outros, mantêm atualizado o debate
político ideológico.
Cabe mencionar a discussão em torno dos aspectos legais normativos que referendam a política
de tempo integral como política de direitos assegurados na legislação vigente, presente nos
documentos oficiais, mais precisamente na constituição federal de 1988, na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional 9394/96, Plano Nacional de Educação, Estatuto da criança e do
adolescente e no Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação e de valorização dos
profissionais. A partir da virada do século, com base principalmente no artigo 34 da LDB/96
intensifica-se o surgimento de projetos desta natureza nos sistemas de Ensino.
No Município de Vitória a Educação em Tempo Integral ganha espaço precisamente na
Educação Infantil com a implementação do projeto Brincarte que atende crianças de 06 meses a
03 anos nos espaços dos CMEIs e 04 a 06 anos em espaços diferenciados gerenciados pelas
ONGs (organizações não governamentais) que são conveniadas com a Prefeitura Municipal de
Vitória. Essa parceria também teria sido firmada pelo fato do município alegar que não há
condições nesse momento para implementação desse projeto de tempo integral com crianças de
04 a 06 anos no interior das unidades. Os fatores o próprio município aponta que são vários
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dentre eles, a questão da infra-estrutura e equipe de funcionários para atuar com as crianças no
referido projeto. È um projeto que se intitula Intersetorial em articulação com as 03 (três)
secretarias - SEME (Secretaria municipal de Educação) SEMAS (Secretaria municipal de
assistência) e SEMUS (Secretaria municipal de saúde) para o “atendimento” de crianças em
situação de risco social e/ou pessoal bem como suas famílias. Esse “atendimento” é
prioritariamente destinado a essa clientela, porém conforme consta nas legislações vigentes e
propostas atuais de política de governo a perspectiva é de universalizar esse direito para todos.
O Projeto Brincarte está em andamento desde setembro de 2007, mas sua proposta inicialmente
foi implementada como projeto Piloto no Morro de São Benedito atendendo a 150 crianças em
parceria com a ONG do SECRI (Serviço de engajamento Comunitário). Essas crianças são
atendidas nos CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) da Região em horários contrários
ao da escola, para o translado dos CMEIs ao Brincarte e vice-versa, elas dispõem de transporte,
serviço contratado pela ONG a partir da verba disponibilizada pela PMV (prefeitura Municipal
de Vitória) em convênio previamente firmado. Atualmente há no Município 07 (seis) núcleos
Brincartes que estão distribuídos em várias regiões da cidade, em Goiabeiras, Ilha de santa
Maria, São Pedro, Santo Antônio, São Benedito, Consolação e Resistência, todos os núcleos
estão localizados em regiões periféricas. A dinâmica do trabalho com as crianças nesses núcleos
ocorre com Educadores Sociais, Equipe Multidisciplinar (pedagogo, psicólogo e assistente
social), estagiários, vigias e ASOs.
Falar de escola em tempo integral implica considerar a variável tempo, para a autora CHAVES
(2002, p.43) o tempo não é apenas algo matemático e quantitativo, mas, sobretudo, alguma coisa
que se institui a partir de determinadas exigências que são sociais, ou melhor, essa outra
concepção temporal parte do pressuposto de que o tempo é uma instância de regulação social
que ordena os próprios acontecimentos sociais.
O tempo é um elemento fundamental para a compreensão não apenas dos processos
civilizatórios, num sentido mais amplo, mas também dos processos de criação,
acumulação e distribuição de riquezas materiais e simbólicas nas sociedades. Na
teoria marxista, ele está presente na determinação do valor da mercadoria, que é
função do tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção e, também, na
possibilidade de criação da mais-valia, ou seja, de apropriação do tempo excedente
convertido em valor. Em Bourdieu (1998), o tempo aparece na formulação da noção
de capital cultural, sendo o elemento imprescindível ao seu processo de
incorporação. Nos dois casos, a medida de tempo é parte importante na compreensão
de estruturas e representações sociais complexas. CAVALIERE, (2002, p. 102)

Numa análise da ampliação dessa jornada escolar é preciso voltar-se para questões referentes,
sobretudo com o tempo e espaço físico vivido e praticado, procurando compreender como tem se
dado a gestão desse projeto.
O uso do tempo nesse espaço precisa ser analisado de modo a criar situações e oportunidades
para o desenvolvimento das linguagens que se pretende trabalhar com as crianças, esse tempo
não poderá vir sobre a via da disciplinarização gerando práticas com intuito de domesticar os
corpos das crianças, impedindo-as de expressarem seus desejos, angústias, narrativas, sonhos,
tolhendo seus movimentos e padronizando suas condutas. È um espaço em que as atividades
ligadas à rotina diária como alimentação, descanso, higiene, à cultura, à arte, ao lazer, à
organização coletiva, à tomada de decisões, precisam ser potencializadas e tratadas junto à
criança numa dimensão educativa, mas com objetivos e enfoque diferenciados do espaço escolar.
“[...] a concepção democrática de escola de tempo integral imagina que ela
possa cumprir um papel emancipatório. O tempo integral seria um meio a
proporcionar uma educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com
aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências
democráticas. A permanência por mais tempo nas escolas garantiria melhor
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desempenho nos saberes escolares, os quais seriam ferramentas para
emancipação”. CAVALIERE, (2002 p.223)

A autora traz uma análise retratando considerações importantes sobre a concepção de horário
integral e nos faz refletir, sobre a condição de ser um elemento articulador de processos
emancipatórios caso seja implementado numa perspectiva cultural dialogando com as diferentes
linguagens e sendo um elo de estruturação entre os diferentes saberes e fazeres.
Se a proposta para o horário em tempo integral nesse espaço é desenvolver junto às crianças
aspectos referentes à cultura, arte, música, dança etc., dando enfoque nos diferentes tipos de
linguagens, o silêncio e a falta de movimentos precisam ser considerados como algo que nos
inquieta e nos incomoda. Como nos diz LOURO, (2002, p.136)
“[...] Da mesma forma que nesses centros de mortificação do eu, os espaços
estão demarcados em função das hierarquias e da sequência das atividades.
“Os silêncios, as filas, os exames, a compartimentação dos movimentos no
espaço e no tempo, os prêmios e os castigos, o trabalho e a obediência vão
conformar determinados tipos de personalidades.”

A escola com sua forma enrijecida age como mecanismo que atua em processo de imersão do
corpo e da mente dos sujeitos pertencentes a esse universo, na sua totalidade, na vida cotidiana e
até mesmo nos momentos de descanso, gerando um processo de domestificação. A construção
desse corpo escolarizado, controlado e protegido, domado e dominado parece ser algo que
persiste nas instituições de ensino. As formas de distribuição e organização desse tempo e
espaço escolar que precisa ser pensada e avaliada constantemente percebendo que nesse contexto
esses processos precisam ser vividos e incorporados de modos diferenciados junto às crianças.
É importante atentarmos para o caráter educativo do espaço-tempo escolar, uma vez que têm
ocorrido discussões a respeito da extensão do tempo para desenvolvimento das aprendizagens
das crianças, considerando outros espaços educativos existentes além do espaço escolar.
A educação não está limitada ao espaço da escola, ou seja, não se restringe ao processo de
ensino aprendizagem nas unidades de ensino. Cresce a sua manifestação em outros espaços da
sociedade se constituindo no campo da educação não formal, abrangendo os chamados terceiro
setor da sociedade, movimentos sociais, organizações não governamentais e demais entidades
sem fins lucrativos. Como destaca GOHN (1999, p.15) [...] “novas formas de gestão dos
negócios públicos tem sido delineadas em políticas de parceria entre entidades da sociedade civil
e governos; novas formas de fazer política e dar visibilidade às ações”.
Estas organizações situadas no âmbito não-governamental trazem uma nova reestruturação das
associações voluntárias filantrópicas para uma espécie de novo modelo onde se combinam o
trabalho voluntário com o assalariado, remunerando profissionais contratados segundo projetos
específicos. A diferença não está apenas na forma como as ONGs tem se organizado, mas
também a partir da articulação que começaram a fazer com a reestruturação do Estado na
economia e na sociedade, com esse novo modelo de políticas públicas para a área do social,
gerando um tipo de associativismo, de natureza filantrópico-empresarial-cidadão. (GOHN,
1999).
Nessa parceria firmada entre Estado e organizações não governamentais cabe um
questionamento que nos leva refletir como as ONGs estão sendo vistas e consideradas como uma
matriz educativa em nossa sociedade, tendo em vista nesse atual contexto os vínculos
estabelecidos com a educação.
A realidade das escolas de tempo integral hoje no país é analisada pelas autoras (COELHO E
CAVALIERE, 2002 p.121-123) no livro educação Brasileira em Tempo Integral quando trazem
a discussão de renomados autores descrevendo suas opiniões acerca da temática. Nessa
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perspectiva a literatura recente sobre o horário integral na escola pública pode ser vista como
configuração em dois blocos um contrário e outro favorável. O bloco contrário traz as seguintes
considerações a partir de Vitor Paro em seu livro Escola de Tempo Integral: desafio para o
ensino Público, esse autor constata que não é possível estender a escolaridade, tendo em vista a
situação precária em que se encontra o ensino público. A simples extensão da escola diária não
garante o funcionamento ótimo da escola levantando a polêmica do custo benefício do tempo
integral que inviabiliza sua universalização no Ensino Fundamental. Reafirma a função de
instrução da escola sem desconhecer a de socialização que se torna ainda mais importante para
as camadas populares que não contam com alternativas de lazer em ambientes coletivos
diversificados.
Sônia Kramer em tese não é contra o horário integral, mas lembra das milhares de crianças na
faixa etária da obrigatoriedade escolar fora da escola, atendimento insuficiente de crianças de 0 a
6 anos e a precária situação do ensino médio no país, argumenta que a escola de horário integral
teria que se articular dentro de uma política global.
Em seu artigo Direito ao tempo, Arroyo discorre sobre as funções que as escolas de tempo
integral assumiram ao longo da história. Destaca seu caráter de instituição total, em que se
valorizam mais a socialização do que a instrução, marcada pela percepção negativa da pobreza,
estas instituições destinadas a salvar os filhos dos trabalhadores pobres, têm mostrado quão
violenta pode ser a relação pedagógica. Apesar disso, reconhece que a escola de horário integral
pode ter um papel a cumprir na nossa sociedade, que não se confunde com mecanismo de
ajustamento da mão-de-obra ao mercado de trabalho, com tempo de espera cada vez mais longo,
como ocorre em países de capitalismo avançado.
As idéias retratadas acima trazem um panorama geral da visão dos autores em relação à
temática, todavia faz-se necessário também compreendermos a necessidade e os anseios da
sociedade, nesse sentido CAVALIERE, (2002 p.225) traz as seguintes considerações:
Uma parcela significativa da população precisa da escola de horário integral
para seus filhos.São pessoas de classe popular, que trabalham muito para
ganhar pouco.Normalmente são famílias numerosas, com muitas crianças em
idade escolar. Vivem dificuldades financeiras, o que as impedem de atender
muitas vezes às necessidades básicas para que seus filhos tenham uma
infância saudável e feliz. Falta alimentação, falta lazer, falta saúde, falta
educação... CAVALIERE, (2002 p.225).

A escola de horário integral passa a ser uma necessidade para muitos, muitas crianças tem pouca
atenção de seus pais, outras nem os tem, muitas crianças estão expostas a um grau de
vulnerabilidade extrema tendo sua vida em risco. São vários os fatores que não justificam, mas
que explicam boa parte da situação de risco social de um percentual considerável dessas crianças
hoje no Município de Vitória. Vale reafirmar que para manter essas crianças em horário integral
é necessário que seja oferecido um espaço com boa infra- estrutura para atendimento de
qualidade. Essa permanência precisa ser planejada trazendo condições dignas de trabalho e
oferta de experiências significativas e interessantes para as crianças. Ter educadores que atuem
com as diferentes linguagens junto às crianças e a participação intensa tanto do Estado quanto
das ONGs no que tange à gestão desse projeto.
OBJETIVO GERAL

 Como são pensados e organizados os tempos e espaços sob a lógica das práticas
instituintes da Educação Integral nos núcleos Brincartes gerenciados pelas ONGs?
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 Analisar que concepção de Educação integral se está propondo? Quais os princípios da
Política de governo que estão consolidando ou não essa prioridade?
 Investigar as práticas ocorridas e suas implicações tendo como essência o discurso das
crianças a partir da influência do tempo/espaço nessas instituições;
 Verificar as implicações da interface dos dois espaços freqüentados pelas crianças,
CMEIs e Brincartes procurando analisar a sua influência no tempo da criança no
Brincarte;

A pesquisa buscará por meio das narrativas dos sujeitos envolvidos, (re) visitar os fazeres da
prática instituída estabelecendo relações e possibilidades de articulação, captando os sentidos
produzidos nesse contexto a partir da observação participante “[...] tendo em vista que o
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando e sendo por ela
afetada” ANDRÉ (2008, p.28).
A pesquisa será realizada em um núcleo Brincarte, espaço de horário integral para crianças
matriculadas no sistema de ensino na faixa etária de 04 a 06 anos será uma pesquisa que terá
como orientação metodológica o estudo do tipo etnográfico.
Esta temática trabalhará com as diferentes experiências exigindo procedimentos dentro dos
critérios da investigação qualitativa. “O pesquisador enfatiza a complexidade da situação
procurando revelar a multiplicidade de fatos que a envolvam e a determina” (MARTINS, 2004,
p.2). Pretende-se no ambiente onde se dará a pesquisa proporcionar encontros e desencontros
que permeiam o cotidiano, descrevendo as ações dos atores desse contexto, reconstruindo suas
linguagens, suas formas de comunicação e os significados que são criados e recriados nos seus
fazeres e práticas. ANDRÉ (2008, p.41)
Esse trabalho irá proporcionar diferentes delineamentos da pesquisa que surgirão a partir das
observações coletadas em um estudo de cunho etnográfico buscando uma multiplicidade de
olhares sobre o fenômeno estudado, ou seja, sobre os diferentes movimentos e práticas que serão
retratadas no espaço do Brincarte pelas crianças. Isso demandará o aporte de métodos de
investigação complementar na perspectiva da pesquisa do tipo etnográfica, que de acordo com a
autora pode desta forma ser explicitada:
A pesquisa etnográfica pode ser definida como tipo de pesquisa sobre e nas
instituições, tendo como base à observação participante e/ou registros
permanentes da vida diária dos sujeitos focos da pesquisa, sendo esta captada
nos locais e contextos em que se desenvolve. Dessa forma, o “estar no
campo” acaba sendo uma das condutas centrais do pesquisador (ANDRÉ
1995, p. 28-29)

A partir da análise e sondagem do ambiente e realidade dos sujeitos envolvidos, serão realizadas
diferentes formas de coleta de dados: a observação participante, diário de campo, fotografias,
filmagens e entrevista do tipo semi- estruturada objetivando coletar referências sobre os sentidos
produzidos no contexto que se pretende investigar. Todos esses instrumentos de coleta de dados
serão utilizados com o intuito de capturar as inúmeras situações desse cotidiano. Ainda segundo
o mesmo autor:
Os dados serão mediados pelo instrumento humano, o pesquisador. O fato de
ser uma pessoa o põe numa posição diferente permitindo que ele responda
ativamente as circunstâncias que o cercam, modificando técnicas de coletas, se
necessário e revendo as questões que orientam a pesquisa (ANDRÉ 1995, p.
28-29).

No desenvolvimento da pesquisa, novas estratégias para desvelar o sentido da prática
investigada poderão ser acrescentadas e novas questões poderão emergir. “Para conhecer a
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realidade que se pretende investigar é preciso colocar uma lente de aumento na dinâmica das
relações e interações que constituem o seu dia-a-dia”. ANDRÉ, (2008, p.41)
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ARTIGO CIENTÍFICO 35:
A ESCOLA FORMAL VIA A PROPOSTA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA
ESCOLA ABERTA
Ângela Rodrigues Dias162
Resumo: O presente texto teórico-reflexivo pretende situar, a pedagogia social como perspectiva de
inovação para o professor em relação à questão da educação fora do ambiente da sala de aula,
contextualizando a proposta pedagógica do programa escola aberta. A pretensão é provocar as demandas
sócio-educacionais que ultrapassam os limites formais e regulares da escola, entendo que a educação é
permanente e se dá ao longo da vida. A análise deste artigo busca mover reflexão sobre a educação além
dos limites da escola formalizada. Desta forma, pretende-se discutir outra possibilidade de aprender,
realizando atravessamentos e parcerias, entre a informalidade do programa escola aberta (ensino informal)
com o trabalho diário dos professores (ensino formal), utilizando o espaço produzido nos finais de semana
por meio das oficinas.
Palavras-chave: Programa escola aberta. Pedagogia social. Educação informal.

INTRODUÇÃO
Este texto tem como objetivo argumentar que as atuais representações evasivas dos
alunos com relação ao ensino formal ministrado nas escolas do ensino fundamental,
podem ser decorrentes de distanciamento produzidos pela carência de aprofundamento
na pedagogia social163. Quais ligações disciplinares seriam necessárias para criar outras
possibilidades diante dos desafios do trabalho docente no contexto escolar? Várias são as
visões e posicionamentos, mas a proposta é discutir a inserção do Programa Escola
Aberta (PEA) no debate como uma possibilidade de articulação entre o ensino formal
produzido no contexto da sala de aula e a produção informal, proposto pelo programa.
A Pedagogia Social 164 apresenta-se, como uma ciência que propicia a criação de
conhecimentos, como uma disciplina que possibilita sistematização, reorganização e
transmissão de conhecimentos e como uma profissão com dimensão prática, com ações
orientadas e intencionais. Como ciência, traz implícitos critérios e paradigmas próprios
das teorias e da metodologia das ciências. É ciência da Educação, que se identifica com
o saber que se constrói na pedagogia, dividindo espaço e diferenciando-se da Sociologia,
da Antropologia e da História da Educação (MACHADO, 1998).

162

Professora mestre em educação na linha de pesquisa: cultura currículo na formação de educadores, pelo
Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGE/UFES),
professora da rede municipal de ensino de Vitória e da Faculdade Estácio de Sá (unidades de Vitória e
Vila Velha) e coordenadora pedagógica do programa escola aberta no município de Vitória.
163
A ciência que referenda políticas de formação do educador para atuar na área social e como prática
intervencionista, justificando-se, assim, a dimensão, teórico-prática nesta discussão.
164
Têm sido considerados, como objetos da Pedagogia Social, dois campos distintos: o primeiro referente
à socialização do indivíduo, socialização compreendida como ciência pedagógica da educação social do
indivíduo, que pode ser desenvolvida por pais, professores e família; o segundo relacionado ao trabalho
social, com enfoque pedagógico, direcionado ao atendimento a necessidades humano sociais,
desenvolvido por equipe multidisciplinar da qual participa o Educador Social, como profissional da
Pedagogia Social. Então neste campo podemos integrar o PEA, por meio dos oficineiros/as que constroem
as oficinas que são construídas via a proposta pedagógica do programa que investe na pedagogia social
como via, extrapola a escola formal, e vai para a educação extra-escolar, uma concepção de cidade
educativa.
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O objeto formal da Pedagogia Social é a intervenção na realidade, como ciência
normativa, comprometida com o fazer. Apropria-se da análise de indivíduos e da
sociedade desenvolvida por outras áreas. Necessita, portanto, de outras ciências que lhe
dêem suporte à ação.
Com esta perspectiva é que se pretende neste artigo, focar o trabalho desenvolvido pelo
PEA através da proposta pedagógica do programa, como uma possibilidade de
fortalecimento da escola como um todo, visualizando a intervenção dos professores via
conteúdos programáticos, gestores com sua face administrativa e os discentes como
parceiros/as da/na construção de seu conhecimento.
O Programa Escola Aberta: Educação, Cultura, Esporte e Trabalho para a Juventude, é
executado pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), sob a coordenação da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC), em parceria com a
Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e com os Ministérios do Trabalho e
Emprego, do Esporte e da Cultura, contando com a cooperação da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
A idéia que o programa vislumbra é tornar as escolas públicas de educação básica
espaços alternativos para o desenvolvimento de atividades complementares às ações
educacionais, nos finais de semana, melhorando a qualidade da educação, contribuindo
para a construção de uma cultura de paz, reduzindo os índices de violência e
aumentando as oportunidades de emprego aos jovens, sobretudo àqueles em situação de
vulnerabilidade social.
Oficinas e atividades de lazer, esporte, educação e cultura são oferecidas aos alunos e à
comunidade, na tentativa de transformar a escola em ambiente aberto à criatividade, ao
convívio pacífico e à aprendizagem permeada pelas diversas práticas oferecidas.
Objetivando a ampliação e integração do diálogo entre escola e comunidade, na tentativa
de ampliar as oportunidades de acesso, da comunidade, a outros espaços de promoção da
cidadania, com o intuito de contribuir para redução das violências na comunidade como
um todo.
1 DECIFRANDO O PROGRAMA ESCOLA ABERTA (PEA)
1.1 A GESTÃO NA REGIÃO METROPOLITANA E NAS SECRETARIAS DE
EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL
Existe no Estado, uma Unidade Local no Estado (ULE) que é a representante, em cada
região metropolitana, do Ministério da Educação. Para tanto, este interlocutor tem o
papel preponderante de orientação e coordenação das diretrizes e da efetivação da
proposta pedagógica. É a ULE, portanto, a articuladora entre os interlocutores,
representantes das secretarias de educação estadual e dos municípios que atuam no PEA,
que, de forma colegiada, formam o Comitê Metropolitano.
O PEA atende a cinco Secretarias Municipais de Educação no Estado do Espírito Santo:
Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana e uma Secretaria Estadual de Educação
(SEDU). As secretarias de cada município e a do estado cedem funcionários para
atuarem no PEA em contrapartida, ou seja, 01 Coordenador Interlocutor, que faz as
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conexões com a ULE, 03 Coordenadores Temáticos: cultural, esportivo e pedagógico,
que articulam estas áreas com as escolas que atuam no programa e um espaço físico para
que seja institucionalizado um ambiente de produção, formação e articulação entre a
equipe da escola e a equipe central. O objetivo é traduzir e organizar os documentos
produzidos pelas escolas via os formulários captados pelos supervisores. Estes/as atuam
nas escolas nos finais de semana, como formadores, observadores e intervencionistas no
processo de construção da proposta pedagógica.
A organização nas escolas que aderem ao programa fica a cargo de um coordenador/a,
um professor/a comunitário/a e oficineiros/as 165. O programa objetiva valorizar os
moradores onde a escola está que são em sua maioria participante da escola formal. O
que o PEA busca é viabilizar por meio da inserção de oficinas ministradas pelos
integrantes da comunidade, uma possibilidade de recriar o espaço escolar que fica
improdutivo nos finais de semana, como lugar integrador entre escola e comunidade.
Esta idéia visa criar ou mesmo fortalecer o sentido de pertencimento instituindo pistas
para o fortalecimento do indivíduo no espaço em que vive e atua.
2 RELEITURA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ESCOLA
ABERTA E SUAS POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS NA ESCOLA
FORMAL
A proposta pedagógica do PEA busca explicitar os eixos estruturantes, os princípios e as
áreas de atuação da linha pedagógica do Programa Escola Aberta, no sentido de
fundamentar teoricamente as ações organizadas pela equipe central municipal e local,
por intermédio das oficinas.
Essa explicitação considera que as oficinas são momentos de apropriação de saberes,
oportunidades para educar, para promover reflexões sobre valores inerentes à
convivência, que é atravessada por diferenças nem sempre bem administrada pelos
grupos sociais e pela escola, via o ensino formal. Não são aulas, pois estão abertas a
todos/as que desejam participar, sem questionar assiduidade. Não é ministrada por
professores, pois os oficneiros/as necessariamente não são professores, são talentos da
comunidade que querem socializar saberes.
Definir a linha pedagógica e os eixos estruturantes do Programa Escola Aberta implica
refletir sobre os objetivos e a intencionalidade político-pedagógica da ação educativa
social inserida na mesma. Não fazê-lo pode significar a permanência no âmbito do
pensamento espontâneo e do saber fazer desprovido de reflexão, ou seja, arte pela arte,
esporte pelo esporte, enfim, impedir a articulação da prática com a teoria que vai garantir
o sentido de existir a oficina.
Fato este, que se busca neste texto, articular, ou seja, as intenções propostas no PEA, na
tentativa de criar uma releitura mediada pelas intervenções que se consegue, no ensino
informal das oficinas nos finais de semana. Então,
O programa busca contribuir para a formação da cidadania e a paz social,
mediante a inclusão e a formação profissional inicial dos jovens e de outras
pessoas moradoras das comunidades em situação de vulnerabilidade. Embora
165

O coordenador/a do PEA é indicado pelo diretor da escola com aprovação do conselho escolar, o
professor/a comunitário/a, é um professor/a que atua na escola ou em outra escola da comunidade e
oficiniros/as são talentos locais indicados pela comunidade para ministrar oficinas.
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não garanta a colocação no mercado de trabalho, o desenvolvimento de uma
habilidade contribui para a construção de uma imagem positiva de si e aumenta
as chances de obtenção de um complemento da renda familiar. Perceber-se
como cidadão detentor de valor, capaz de contribuir para a sociedade, de
apropriar-se de um saber profissional e de prover o próprio sustento, promove
o desenvolvimento da auto-estima dos indivíduos, oferecendo alternativas à
delinqüência e à transgressão das normas de uma sociedade da qual se sentem
excluídos. (PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2004, p. 4)

A proposta permite que seja feito um aporte da tese da “desescolarização” 166 da
sociedade, no sentido de se valorizar os saberes da comunidade e o reconhecimento de
que a aprendizagem ocorre frequentemente nas trocas sociais, também de maneira
informal, assistemática, no tempo de lazer que é o tempo propício à criatividade. Está
implícita, a denúncia da burocratização das relações sociais e das deficiências que às
vezes existem no interior da escola e a busca de superar esta concepção, que segundo a
qual só a escola ensina só o que se aprende na escola (de maneira formal) é válido para a
vida.
Ivan Illich (1973) afirmou que a educação só seria democrática se realizada fora da
escola, por meio de práticas (de maneira informal), por meio da disponibilização das
pessoas que se encontram no espaço escolar, como também a comunidade inserida neste
lugar. Os espaços disponíveis na escola, como as bibliotecas, os laboratórios, quadras,
salas de aulas ocupadas por oficinas de curta duração, entre outros recursos.
Além disso, o mesmo autor propunha o fim daquilo que ele denominou monopólio
profissional, garantindo a qualquer pessoa o direito de ensinar ou exercer o talento
conforme a necessidade da sociedade. Preconizou a substituição da escola por redes
espontâneas de ensinar-e-aprender. Então se justifica os tabus que se criam e se recriam
diante do processo não formal do ato organizado de ensinar, pois nelas às vezes, estão
embutidas razões mercadológicas, que desqualificam, inibem a intencionalidade e
marginalizam programas que visam ensinar via a informalidade.
O resultado do processo de produção curricular, às vezes se assemelha ao de qualquer
outro processo mercadológico tornando-se uma embalagem de significados e sentidos,
planejados em um pacote de valores nem tão articulados, que se cria e a maioria
consome. Ensina-se aos alunos consumidores que adaptem seus desejos aos valores à
venda. São levados a sentirem-se culpados caso não ajam de acordo com as predições da
pesquisa de consumo, recebendo graus e certificados que os colocarão na categoria de
trabalho pela qual foram motivados a esperar, mesmo não sendo justificados por eles.
(ILLICH, 1973).
É por este viés que a pesquisa tem a pretensão de provocar a escola, no sentido de
utilizar a proposta pedagógica do PEA, para reinventar o espaço escolar via final de
semana, pois, a escola é a mesma, os participantes também são os mesmos. Com um
diferencial, toda a comunidade pode ter acesso às propostas oferecidas pelo programa
via oficinas. Esta articulação reinventa o espaço e move novas perspectivas de se
aprender a aprender e ensinar a ensinar.
166

Não podemos iniciar uma reforma educacional sem antes compreender que nem a aprendizagem
individual e nem a igualdade social podem ser incrementadas pelo rito escolar. Não podemos superar a
sociedade de consumo sem antes compreender que a escola pública obrigatória recria tal sociedade, não
importando o que nela seja ensinado.
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As oficinas devem ser criadas baseadas em eixos, princípios e áreas de atuação. Mas, o
que se pretende mostrar é que por meio da própria comunidade estas intenções são
consumadas, já que os oficineiros/as são moradores/as da comunidade ou do entorno,
que tem talentos nas oficinas requisitadas e são indicados pela comunidade, para ensinar
os seus pares.
Nesse sentido, a proposta do Programa Escola Aberta de valorizar os talentos
locais das comunidades envolvidas, trazendo-os para o espaço escolar e
disponibilizando-os para os moradores do lugar, expressa respeito pela
heterogeneidade, pela diversidade presente em qualquer grupo humano,
amalgamando diversas histórias pessoais, diferentes níveis de conhecimento,
experiências profissionais e valores. (PROPOSTA PEDAGÓGICA, 2004, p.
22)

O que são eixos, princípios e áreas de atuação em uma proposta que se coloca como
informal? Para discutir os eixos, princípios norteadores do PEA e áreas de atuação da
proposta pedagógica serão atravessados os conceitos discutidos por Brandão (1986)
quando este analisa o ensino formal e informal. Esta fundamentação teórica intermediará
as relações no/do ensino e suas possibilidades diante da dinâmica concebida no
programa escola aberta.
De acordo com Brandão (1986), o processo educacional também pode ser caracterizado
pela formalidade e pela informalidade. Informalmente o processo educacional ocorre no
cotidiano das pessoas e nas relações humanas; essa ação cotidiana e informal refere-se à
troca de experiência e à manutenção de valores da sociedade ou de um grupo dentro da
sociedade. A educação informal, pode ser identificada como aqueles processo e ações
que ocorrem no cotidiano e nas inter-relações das pessoas e grupos.
As relações cotidianas ocorrem de maneira informal e nelas se manifestam ações
educacionais, muitas vezes não intencionadas, mas sempre carregadas de valores. É
neste sentido que se busca aliar as atividades do PEA, busca facilitar os processos de
ensino aprendizagem por meio da valorização dos saberes advindo do cotidiano das
pessoas Por sua vez o processo formal ou a educação formal, que recebe essa
caracterização justamente por ser planejado, e devendo seguir conteúdos programáticos
ocorrendo dentro de instituições específicas, a escola.
Brandão (1986) define a educação informal como sendo aquela que está relacionada com
o processo “livre” (não-institucionalizado) de transmissão de certos saberes, tais como: a
fala comum a um dado grupo, as tradições culturais e demais comportamentos
característicos das diversas comunidades presentes em uma sociedade. Desta forma, o
conceito do autor vai ao encontro da proposta pedagógica do PEA, que visa reconhecer
os talentos da comunidade para que os mesmos sejam reconhecidos pelos seus pares
como portadores de saberes, sendo assim, capaz de transformar a realidade em que
vivem.
Após a discussão sobre questões inerentes a formalidade e a informalidade na/da
educação, será descrito os eixos do PEA que se busca neste trabalho, intermediação, na
tentativa de promover educação de qualidade valorizando sem priorizar, os diferentes
ensinos e saberes inerente a cada formato dos processos educativos existentes no espaço
escolar.
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Relacionando a fundamentação teórica exposta no texto, os eixos construídos e
articulados no PEA são: educação, inclusão social e cidadania. A educação no programa
busca apreciar as expressões culturais e sociais das pessoas que vivem nas comunidades,
com a intencionalidade de valorizá-las e assim, o espaço em que estão passa a ser
integrante desta valorização. A cidadania é fomentada por meio de diálogos, nas oficinas
desenvolvidas nos finais de semana, possibilitando debates na tentativa de ascender à
consciência crítica, ética e política nos participantes, fazendo-os crer na força da
identidade quando construída no coletivo, onde o individual se fortalece nos contextos
vividos.
E a inclusão social via as oficinas, se constrói através do acesso deste participante às
tecnologias, informações, bibliotecas e serviços existentes na escola que aderiu ao PEA,
mesmo ele não sendo aluno. Os espaços existentes na escola transformam-se em lugares
praticados, o participante tem liberdade de escolha, de ação nas atividades produzidas
nas oficinas, que não tem caráter formal, ele está naquele espaço livre de
obrigatoriedade. Então, partindo do princípio do respeito à diversidade busca-se
valorizar as escolhas e neste contexto estimular este sujeito a pensar sobre as práticas
vividas na escola formal através de atividades indicadas por eles mesmos, que resultam
em oficinas.
Por meio dos eixos, são discutidos na proposta pedagógica do PEA alguns princípios,
estes que vão nortear o trabalho de planejamento das oficinas, que é coordenado pelos
professores/as comunitários/as, que são professores da escola que atuam no programa no
meio de semana e nos finais de semana, fazendo redes de conexões entre esta mesma
escola que se apresenta na semana e nos finais de semana. São eles: solidariedade via a
ética e cooperação; respeito à diversidade, focando discussões, ações e atividades sobre
cultura, ética, lingüística, religião, orientação sexual. O trabalho como meio de formação
do homem na sociedade; a preservação do meio ambiente, do patrimônio natural e
construído, a autonomia e o lazer como direito social, como tempo e espaço de
organização sem foco em competição, mas buscando o melhor de cada um. E as áreas de
atuação de acordo com as possibilidades e interesse da comunidade.
A proposta passa a ser dinâmica, corroborando no sentido de tratar os participantes das
oficinas como agentes do processo de construção do saber, transformando o
conhecimento, ou mesmo as informações trazidas pelas mesmas, em algo atrativo e, ao
mesmo tempo, criando novas vias para o estabelecimento de redes de saberes,
interligando este conteúdo ao formalizado, aprendido na escola.
Isso significa valorizar os interlocutores da dinâmica educacional, com suas experiências
e aprendizagens, a fim de criar condições de mudança viabilizando um ensino interativo
e útil para a vida. Utilizar o conjunto de saberes e habilidades construídas no coletivo, na
tentativa de proporcionar teias objetivando facilitar a apreensão de novas formas de
aprender no mundo e apreender o mundo.

3 PARCERIA: TECENDO POSSIBILIDADES ENTRE PROFESSORES/AS OS
VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA
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Ao mencionar o saber e sua relação com a identidade da pessoa do professor, o
pesquisador Tardif corrobora uma visão em que a figura do docente se estabelece por
meio de suas relações sociais, sua compreensão e percepção de mundo, homem e
sociedade.
O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a
identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os
outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo
relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente
(TARDIF, 2002, p.11).

O trabalho educativo realizado via programa escola aberta através dos oficneiros/as, tem
valorizado no ambiente educacional, a criatividade e a capacidade de construir
problemas, necessitando de parceria por intermédio de ações pedagógicas dos
professores/as que estimulem estes sujeitos a aprender por novas vias, realizando
interação nos ambientes de finais de semana com a escola formal, tecendo saberes que se
valorizam entre si.
Como conseqüência, existe a possibilidade de transformação da aprendizagem em uma
atividade prazerosa e carregada de desafios. Então, a busca é pelo entendimento de fazer
na educação um trabalho que vai além de ensinar e aprender, isto é, um desvendar do
aprender somado à perspectiva do outro do que seja ensinar, sendo este outro quem vai
interferir, ou mesmo reinventar sua realidade.
Nessa dinâmica, é preciso considerar o professor e seus pares envolvidos em uma prática
colaborativa 167 em prol da construção de um ofício permanente e não provisório, ou
mesmo transitório do programa, em que os profissionais envolvidos com o ato de ensinar
possam se identificar com os voluntários do PEA, que também ensinam sob outra ótica.
Então as trocas, as permutas, as parcerias poderão provocar o ambiente, construindo em
várias mãos o que seja ensinar e aprender.
O planejamento de novas instituições educacionais não deve começar
com as metas administrativas de um príncipe ou presidente, nem com
as metas de ensino de um educador profissional e nem com as metas de
aprendizagem de alguma classe hipotética de pessoas. Não deve
começar com a pergunta: O que deve alguém aprender? Mas com a
pergunta: Com que espécie de pessoas e coisas gostaria os aprendizes
de entrar em contacto para aprender? Alguém que deseja aprender sabe
que precisa da informação c da crítica dos outros. A informação pode
ser armazenada nas coisas e nas pessoas. (ILLICH, 1973, p. 4)

Devem-se pensar, em novas estruturas relacionais, intencionalmente montadas, para
facilitar os intercâmbios, onde todos/as os que queiram atuar nesta dinâmica consigam.
Devem ser tomadas as providências administrativas, técnicas e, sobretudo, conhecimento
sobre como utilizar ou mesmo mover o ensino formal e o informal em uma mesma teia,
entrelaçando e se reforçando ao mesmo tempo em que trocam sentidos, saberes e
significados. Como formar parcerias utilizando os recursos formais da escola com a
167

Foerste (2002, p. 93) afirma que são práticas que se firmam na perspectiva de superar a racionalidade
técnica, que tem colocado, ao longo de muito tempo, a universidade e as instituições onde atuam os
professores em desequilíbrio sem articulação, fragilizando a formação inicial dos mesmos, causando às
vezes cegueira para as perspectivas sociais. Dessa forma, a parceria colaborativa apresenta, segundo o
autor, “[...] de sustentabilidade, abrindo possibilidades para a renovação significativa na formação inicial e
continuada do profissional do ensino, enfim, no processo de socialização profissional docente”.
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proposição dialógica do programa escola aberta? Como encarar o desafio de investir em
novas possibilidades que se mostram no cotidiano, na informalidade?
4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Nesse movimento constante de idéias e fatos, teorias e práticas, estabelece-se a visão de
que, se o real está em movimento, que nosso pensamento também se ponha em
movimento e seja pensamento desse movimento. Se o real é contraditório, então que o
pensamento seja pensamento consciente da contradição (LEFEBVRE, 1995).
Pode-se, por meio da proposta do PEA, identificar os diversos campos existentes no
espaço de atuação docente e do oficineiro/a e propor com os pares uma interpretação
coerente com/na realidade que se mostra, realizando interlocução constante com o
outro envolvido no processo ensino-aprendizagem, dependendo de onde ele está tendo
como parâmetro que o sujeito está na escola.
Considerando a prática social como ponto de partida e como ponto de chegada, Pimenta
(1999, p. 25) acredita que haverá uma possibilidade de ressignificação, ou seja, um novo
entendimento do que seja ser a prática profissional do professor, a reintegração dos
saberes na formação inicial docente “[...] falta fazer uma crítica da prática social de
ensinar, partindo da realidade existente”.
Assim sendo, a caracterização do trabalho como atividade construída é o que habilita o
professor. Os saberes quando edificados na teoria e articulados com a prática,
contextualizada por meio de seus pares, produções próprias, instituição e meio social,
acontece e tece fios e redes que facilitam e atraem os sujeitos para a escola. A intenção é
rever posições, fatos, ordens estabelecidas e desconstruir uma dinâmica que pouco afaga
e muito afasta sujeitos das unidades escolares.
Assim, como o PEA pode construir parcerias no sentido abordado no texto via
professores, escola como um todo? Qual o papel dos gestores escolares na contribuição
desta parceria?
A pretensão do texto foi expor princípios que podem somar na busca por acertos entre a
escola formal e o PEA. Percebe-se uma crescente participação comunitária no programa,
via conselho de escolas, lideranças comunitárias, nas formações oferecidas pela equipe
central, no lazer, na cultura, enfim, nos espaços produzidos, nas áreas que são oferecidas
e nas conexões revistas pelas equipes locais nas escolas, na equipe central, por meio da
ULE, que estimula a formação continuada dos voluntários/as, das secretarias de
educação que percebem o campo permanente de diálogo que se faz na proposta. Existem
entraves que delimitam e engessam o intercâmbio entre as escolas168 e o PEA, mas,
percebe-se que há um movimento de credibilidade com relação à proposta que esta
sendo desenvolvida e uma crescente busca por entendimento pela proposta, o que vai ao
encontro da perspectiva futura de parceria entre o ensino informal e o formal.

168

Ainda existe em algumas escolas que aderiram ao PEA, o entendimento de que, o que ocorre de
desagradável na escola, considerando o patrimônio é via a utilização do espaço escolar nos finais de
semana. Alimentam esta posição, por ter a comunidade envolvida no processo, mesmo sabendo que, os
alunos são a maioria dos participantes.
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ARTIGO CIENTÍFICO 36:
A FORMAÇÃO DO EDUCADOR SOCIAL E SEU CAMPO DE ATUAÇÃO
João Clemente de Souza Neto169
A temática que abordamos neste texto levanta questões referentes ao
conhecimento pedagógico, à ação do educador e às relações que se estabelecem em seu
campo de ação. Nossa prioridade são os educadores vinculados ao sistema de proteção
da infância e da adolescência, pela perspectiva da doutrina de proteção integral.
Acreditamos que a pedagogia social é a área do conhecimento mais adequada à
formação do educador social da rede de proteção à infância e à adolescência.
O modo pelo qual o educador social acessa o universo das relações sociais e dele
se apropria e participa está imbricado com sua inclinação para o sonho, a esperança, o
desejo de transformação, seu compromisso ético e suas experiências de vida. Sua
capacidade criativa e seu modo de intervenção constituem um tecido social que ajuda os
sujeitos envolvidos a compreenderem e a extraírem forças emancipadoras de uma
realidade multiforme, contraditória e desafiadora.
O processo de formação e o campo de atuação do educador social são
caracterizados por embates ideológicos, ações de grupos organizados, contendas
políticas e religiosas, experiências de injustiça, perdas e frustrações. Tal contexto
sociopolítico exige dele capacidade de se apropriar da realidade e de nela intervir
pedagogicamente, de mediar relações entre indivíduos, famílias e instituições, de modo a
abrir perspectivas para o bem-estar individual e social.
O educador transmite um conjunto de normas, valores e regras, mas também atua
no sentido de preparar os educandos para lidar com seus sofrimentos, conflitos e tensões,
buscar sua libertação e a de seus companheiros. Uma postura relacional do educador
pressupõe uma politicidade comprometida com o ressignificar das vidas e representações
da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade.
1. Perspectivas da educação social
A discussão sobre educação social aparece de forma relutante a princípio, quando
se busca o sentido do adjetivo social, que remete, segundo nosso entendimento, à
questão da desigualdade social. Neste caso, falamos da educação voltada aos sujeitos em
situação de conflito e vulnerabilidade social, abrigados ou privados de liberdade. A estes
se podem acrescentar os sem-terra, sem-teto, migrantes, os desempregados, em síntese,
os desfiliados (cf. Castel, 2001).
Antes de outras considerações, é preciso compreender a dimensão social no
contexto da história e das contradições sociais, para além de concepções fundadas em
causa e efeito. O ser social extrapola os elementos puramente naturais e incorpora dados
169
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da cultura, da psicologia e outros. Neste sentido, a degradação das conquistas sociais e
do mundo do trabalho, e a precarização da vida reativam as discussões sobre a educação
social.
Às expressões, educação não-formal, ambiental, sanitarista, da mulher, para o
trânsito e a cidadania, religiosa, de pessoas em situação de vulnerabilidade, privadas da
liberdade, e outras, preferimos usar a terminologia educação social. Não a assumimos
como panaceia ou como a única voltada para a emancipação. Como as demais formas de
educação, também ela pode ser alienante, burocrática, classista, uniformizadora.
Refletir sobre a educação social requer uma compreensão da ontologia do ser
social. O ser humano não se pode reduzir a uma coisa ou a uma mercadoria. De modo
algum é um objeto passivo, um mero receptor de informações e comandos. A
subjetividade e a capacidade de sonhar escapam aos planejamentos burocráticos e aos
aprisionamentos absolutos. A vocação do sujeito é para a convivência, o diálogo, a
liberdade, a criatividade, o aprender a lidar com o contexto social.
O ser social, entendido como grupos, movimentos, organizações, e mesmo o
sujeito, é o protagonista da educação social. Filósofos e sociólogos do século XX
produziram diferentes textos sobre a ontologia do ser social como um ser emergente de
um contexto social. A perspectiva ontológica que assumimos segue a trilha de Marx,
Gramsci, Lukács, Dussel, Makarenko e Freire. Eles nos proporcionam uma ontologia
pela ótica da alternatividade alterativa, na qual o sujeito, mais do que um feixe de
carecimentos, é aquele que dá respostas, que busca e constrói a liberdade, no âmbito da
práxis.
“A esfera social, segundo Lukács, só pode ser corretamente conceitualizada na
medida em que se levem em conta, simultaneamente, a ação criadora da práxis
humana, formuladora e implementadora de projetos, por um lado, e, por outro, a
presença de determinações causais, tanto as postas pela natureza externa e interna
do homem, quanto as respostas pelos resultados da própria ação
teleológica.” (Coutinho, 1994:149.)
Inferimos que o conhecimento deve se desenvolver a partir da vida e com a vida.
Sua razão de ser é responder às indagações colocadas pelo cotidiano. E na vida, “[...]
somos obrigados a nos comportar espontaneamente de modo ontológico. A passagem à
cientificidade pode tornar consciente e crítica essa inevitável tendência da vida, mas
pode também atenuá-la ou mesmo fazê-la desaparecer” (Lukács, 1979:24).
A educação social ocorre em contextos sociais diferenciados e está estreitamente
vinculada à realidade de exclusão, marginalização e conflito social, desvio e abandono.
Procura oferecer respostas positivas a milhares de pessoas vítimas de processos de
injustiça social, especialmente de violações de direitos. De uma forma ou de outra, ela
rejeita algumas práticas da escola que buscam explicar a conduta dessa população pela
ótica de um déficit de socialização primária e mesmo secundária, como se o processo de
socialização ocorresse num único momento da vida e não ao longo da existência
humana.
1.1. Compreender a realidade social
A finalidade da educação social é ajudar a compreender a realidade social e
humana, melhorar a qualidade de vida, por meio do compromisso com os processos de
libertação e de transformação social nos quais vivem ou sofrem as pessoas. O processo
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de participação ajuda a adquirir formas de lidar com as dificuldades e sofrimentos, de
lutar para melhorar as condições de vida.
A educação social busca formar integralmente o sujeito. Além da família e da
escola, esta formação prossegue ao longo da vida. Neste campo, um dos desafios é
preparar para viver e conviver, articular a liberdade do sujeito, diante das diferenças
culturais, o que supera, e muito, uma formação cognitiva. A vida é complexa e a
convivência humana impõe limites.
A educação deve preparar o sujeito não só para conhecer e interpretar os fatos,
mas também para aprender a ser e a conviver nas diferentes culturas. A ciência
educacional está, porém, muito longe de descobrir os mistérios da vida e da convivência
humana, pois os fatos educacionais se apresentam sempre no campo dos sintomas. Suas
causas e desdobramentos tendem a se revelar mediante a práxis, a pesquisa e o estudo.
Práticas e questionamentos permitem localizar saídas e teorizar sobre a realidade.
Com isto é possível “[...] ir além das aparências imediatas, desvelar, refletir, discutir,
estudar criticamente, buscando conhecer melhor o tema problematizado [...], voltar à
prática para transformá-la com referências teóricas mais elaboradas e agir de modo mais
competente [...]” (Freire, in Graciani, 1997:204).
Num contexto de diferentes saberes e culturas, a educação social abre ao sujeito
perspectivas para encontrar o sentido da vida, essencial à realização do ser humano. Não
é suficente ensinar como funcionam o corpo humano, a máquina, o Direito, a sociedade,
a escola, as estruturas sociais, segundo um modelo mecanicista, composto de elementos
passivos e mortos. É necessário introduzir o sujeito na pulsação da vida, seja pessoal,
seja social.
1.2. Valorizar o sujeito
A educação social não se limita ao desenvolvimento cognitivo e de habilidades
individuais. Ela dá primazia ao sujeito mergulhado nos dramas sociais, chamado a
responder às exigências da vida e a encontrar um sentido existencial. Educadores sociais,
programas sociais e políticas públicas devem assumir como pressuposto esta valorização
dos atributos do sujeito. O sujeito possui a potencialidade de apropriar-se de parcelas do
imenso oceano de conhecimento construído pela humanidade e de transformá-las.
A educação social leva em conta o desenvolvimento físico, moral, estético e
intelectual do sujeito e de grupos em conflito social, marginalizados, com dificuldades
econômicas e que necessitam desenvolver processos de convivência e aprendizagem. Ela
é uma estratégia possível para dirimir os processos de reprodução da desigualdade e das
mazelas sociais. Parece óbvio que a ação dos sujeitos envolvidos e o sentido da vida não
são dados, mas construídos, e materializam-se num contexto social determinado.
Portanto, somente será possível pensar uma prática emancipadora quando se
levar em conta o protagonismo do sujeito. Entretanto, tanto quanto o sentido da vida, o
protagonismo é, frequentemente, relegado a um segundo plano. O que prevalece,
sobretudo nas escolas, é preparar o sujeito para ser produtor e consumidor do mercado.
Tudo se transforma em estruturas de concreto, metal, plástico e vidro, para garantia do
consumo, ainda que isso prejudique a vida das pessoas e do planeta.
Na sociedade reificada, os valores da solidariedade e do amor ao próximo se
convertem em instrumentos mercadológicos. Entre as vítimas desse sistema, tratados
como coisas, destacam-se os adolescentes e as crianças. É este o desafio com que se
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defrontam a pedagogia social e a educação social: desreificar as categorias educacionais
e desideologizar as práticas sociais. As relações humanas e o sujeito não são coisas e
nem mercadorias. São vidas em busca da liberdade e da realização.
Nas sociedades tradicionais e mesmo na sociedade industrial, a família e a escola
eram as agências privilegiadas da educação da criança e do adolescente, em vista de um
processo de socialização. Nas sociedades contemporâneas, diversas agências e
organismos influenciam a socialização. A essas mudanças se acrescentam as
transformações sociais, tecnológicas e econômicas, a fragmentação das instituições,
metateorias e religiões. A humanidade não adota mais um único modelo institucional ou
explicativo, portador de uma verdade que responda ao agir humano.
1.3. Considerar a complementaridade dos espaços de construção do saber
A educação social não se opõe à educação escolar e nem mesmo à educação nãoformal. Ela supera essa ambivalência, em vista de oferecer respostas às novas exigências
sociais e descobertas. Na contemporaneidade, a educação extrapola a relação entre o
educando e o educador. É notório que os ambientes educacionais exercem uma
determinada influência na formação do sujeito, a exemplo dos museus, cinemas, a rua,
os meios de comunicação, a convivência em grupos, sindicatos, partidos, movimentos
sociais, ONGs, empresas, igrejas.
A dinâmica social da contemporaneidade tende a evidenciar o papel da
pedagogia social e tomar consciência da produção do conhecimento e das formas de
convivência humana das demais instituições cuidadoras e educadoras de crianças,
adolescentes e jovens. Esta visão já aparece na obra de Pistrak (2008), publicada
originalmente em 1924.
O que propomos é o reconhecimento do saber e da construção de conhecimentos
que emergem dos espaços fora da escola e da família. Não há porquê existir por parte da
escola uma certa ogeriza pela educação social ou informal. E nem o contrário. Além
disso, não entendemos que exista uma hierarquia entre educação escolar e educação
social, pois ambas se completam e estimulam. A educação escolar é essencial para a
aquisição do conhecimento e a educação social estimula o sujeito a aplicar os
conhecimentos e a tranformar a vida.
Uma leitura dos cenários local e global exige dos professores uma superação, no
sentido de se dedicarem não só à instrução, à educação escolar, mas também à educação
social. O que buscamos enfatizar é que os campos da educação escolar e da educação
social, “[...] estão cada vez mais entremeados, o que tem muito de positivo. Por isso, já
não valem certos maniqueísmos” (Trilla, 2003:43 ). As denominadas educação nãoformal, informal e formal se completam e interagem, em vista da formação e construção
do sujeito ético, e da emancipação da humanidade.
Daí a importância da educação permanente ou ao longo da vida, e que se refaz a
cada instante nos espaços de convivência e de aprendizagem. O processo de
aprendizagem deve propiciar aos educandos instrumentos para saberem lutar e construir
o sentido da vida e da história. Por esse aspecto, a dinâmica da vida se converte numa
escola de aprendizagem, o que nos permite visualizar a coexistência das dimensões
escolar e social da educação.
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A flexibilidade e a mobilidade permitem à educação social ganhar formas de
acordo com o contexto, não por uma postura relativista, mas dialética. Tal situação não
significa que ela deixe de cumprir seu papel de
“[...] exaltar no indivíduo o que ele tem de especificamente humano, a parcela de
ideal que ilumina uma razão de viver mesmo nas piores degradações; enriquecer
e fortalecer o acervo comum de conhecimentos, que é como que a nossa terra
nutriz, o substrato essencial do nosso devir. Além disso, a educação deve, no
âmbito dessa dignidade, preparar tecnicamente, poderíamos dizer, o indivíduo
para suas tarefas imediatas. Uma coisa depende da outra. [...] É por isso que
insisto tanto na necessidade que temos de encontrar primeiro as grandes linhas da
vida que firmarão nossos alicerces e depois nos permitirão construir com audácia
e dinamismo” (Freinet, 1998:175).
O projeto de educação que defendemos tende a transformar as organizações
sociais, a cidade, a sociedade, em espaços e territórios educadores. Acreditamos que uma
práxis pedagógica revolucionária pressupõe uma teoria pedagógica revolucionária. Este
é um princípio da pedagogia socialista. Por esta lógica, entendemos a educação como
um ato político e, portanto, dotado de intencionalidade.
1.4. Humanizar as relações
A educação social busca propiciar ao sujeito o encontro do verdadeiro sentido do
ético, do estético, do belo, e apresentar-lhe modelos de valores humanos universais.
Mais do que um instrumento socializador, a educação social é um meio de humanizar as
relações, de levar o sujeito a compreender sua história, a agir eticamente em certas
circunstâncias e a transformar a realidade social. A consciência adquirida nesse processo
é obtida pelo enfrentamento de uma sucessão de paradoxos e contradições, que permite a
elaboração de uma ética que ultrapassa o sentido técnico e metodológico.
Durante o século XX, organizaram-se de forma mais sistematizada as medidas de
proteção, assistência e educação a todos aqueles que estão em conflito com a sociedade,
marginalizados, em situação de vulnerabilidade social, sobretudo a família, a criança e o
adolescente. Há um axioma, enfatizado por Morin, de que ali onde a tragédia humana
ocorre, ocorrem também a solidariedade e a criatividade humana. No Brasil, um desses
exemplos é a Dra. Zilda Arns, cuja criatividade se revela nas práticas da Pastoral da
Criança. Talvez seja por isso que a educação social está ligada à questão dos direitos
humanos.
Quando falamos da noção de ética, temos clareza de que a sociedade globalizada
é um cenário de possibilidades e impossibilidades que garantem a vida tanto quanto
propiciam a morte. É essa a sua contradição. O que estamos propondo é uma educação
social circunscrita na utopia da erradicação das diferentes formas de exploração da vida
e que permita a convivência na diversidade. Não se trata de um relativismo, e sim de um
princípio ético. “A ética vale como forma de reflexão sobre nós mesmos, muito mais que
como fonte de conclusões normativas.” (Outeiral, 2001:28.)
As bases da sociedade contemporânea encontram-se na diversidade, e isto força a
criação de uma sociedade de direitos. Crescem exponencialmente os ordenamentos
jurídicos, desde a Declaração dos Direitos Humanos na França em 1789 e, notadamente,
a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em busca de reconhecer os
direitos de pessoas, grupos e comunidades.
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Hoje dispomos de direitos geracionais, de gêneros, etnias, para todos os
segmentos sociais. Isto amplia a visibilidade do campo de atuação da educação social, a
ponto de ultrapassar as disjunções das categorias formal e não-formal. A educação social
não deve ser compreendida mais no campo não-formal, não-oficial, uma vez que possui
base jurídica.
Expoentes da educação social, entre os quais citamos Romans, Petrus, Bernet,
Silva, Caliman, Machado, Otto e Fichtner, constatam que a força da educação social está
ligada às conquistas dos direitos humanos. Talvez aí resida a importância do adjetivo
social ligado à educação, no “[...] contexto da atuação educativa. Neste caso, os
contextos sociais são, na realidade, fundamentalmente os contextos educativos não
escolares” (Trilla, 2004:31).
Por uma exigência ética, somos todos convidados a aprender a conviver com as
diferenças e múltiplas culturas, a lutar para que nenhum ser vivente tenha seus direitos
violados ou negados. A tradição da educação social foi sempre de trabalhar em
realidades de marginalização e pobreza, com poucos recursos, o que põe em ação a
criatividade dos educadores. A práxis da educação social evidencia as ambiguidades das
políticas de assistência social e educacional no processo de acumulação do capital, que
absolutiza o desenvolvimento econômico.
A cultura dos direitos humanos se implanta com os objetivos de erradicar práticas
discriminatórias, de gêneros, raças, religiões, etnias, nacionalidade e idade; dirimir
ameaças de ordem física, moral e psicológica contra a pessoa humana; reduzir a
desigualdade social, criar a possibilidade comum de se usufruir um padrão de bem-estar
social e propiciar a cada pessoa o desenvolvimento de suas potencialidades; garantir a
liberdade de expressão e de trabalho, sem exploração.
1.5. Assumir um projeto democrático e ético de sociedade
Segundo nossa perspectiva, a educação social é inviável sem uma postura
política. A própria vida possui uma dimensão política. Querer compreendê-la sem essa
dimensão é cair numa hipocrisia. Os axiomas e princípios de uma pedagogia social
devem nos conduzir a um projeto de sociedade fundado na ética da vida e na
democracia. A democracia é muito mais do que um mero instrumento burocrático,
constituído de hierarquizações tradicionais, inadequado para responder às necessidades
humanas.
De que modo devemos preparar o sujeito para a convivência humana e a
construção do conhecimento? A teleologia, o fim último, da educação social é a
realização da vida de cada sujeito e da humanidade. Trazemos como pressuposto que
cada educador é um militante comprometido com a emancipação. Possui uma vivência
de politicidade. Não é nosso objetivo formular teoria pela teoria, mas buscar ferramentas
de intervenção, para transformar o contexto social.
É no centro dos conflitos humanos, políticos e sociais, que ocorre a práxis do
educador social, uma vez que seu projeto político-pedagógico é incluir as vítimas da
desigualdade social e da privação de direitos e da liberdade. Sua atuação é marcada por
um processo de intervenção, em vista da construção de um tecido social democrático.
Isto requer de todos a capacidade de sonhar, de ler, interpretar e perceber as manhas e
artimanhas do sujeito, da sociedade, do mercado e das instituições que têm violado os
direitos da vida humana.
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A práxis da educação social envolve sujeitos que se descobrem em relações
permeadas de “[...] expectativas, desejos, frustrações, a tensão permanente entre prática
e teoria, entre liberdade e autoridade, cuja exacerbação [...] não pode ser aceita numa
perspectiva democrática, avessa tanto ao autoritarismo quanto à licenciosidade” (Freire,
1994:109-110). Uma pedagogia emancipadora é um projeto complexo, multifacetário e
aberto.
1.6. Aprender para transformar o cotidiano e a história
A práxis do educador social expressa uma concepção de mundo, um tipo de
engajamento. Seu processo de formação pressupõe a interação de aspectos biológicos,
culturais e emocionais, com suas variáveis sociais, espirituais, econômicas e afetivas.
Estas considerações nos levam a tomar como base algumas reflexões sobre o
conhecimento científico e o sentido da práxis do educador, para trazer à tona alguns
retratos da realidade.
A questão social, no mundo globalizado, recoloca a problemática da
aprendizagem. Neste contexto, o educador constrói um conhecimento que tende a ajudar
a humanidade a encontrar formas de superar ou de reduzir o mal-estar individual e
social. Na aprendizagem, o indivíduo se forma para a sociedade e a sociedade se forma
para ele. Aprender é contatar, apreender, interpretar, interagir, apropriar-se e transformar
o cotidiano e a história, não só como quem recebe, mas como ser que atribui sentidos aos
acontecimentos e fatos.
Esta é uma das ideias presentes nos textos de Pistrak, Makarenko, Freinet,
Vigotski, Freire e outros. Nessa direção, Freire (1994:106) nos orienta para a construção
de uma pedagogia coerente com uma perspectiva dialética. Seu pressuposto é de que, no
interior das “[...] relações mundo-consciência-prática-teoria-leitura-do-mundo-leiturada-palavra-contexto-texto”, a educação não pode se deixar aprisionar por um sistema
burocrático que domina a academia e nem por um exercício assistencialista ou
complacente dos educadores.
Educadores sociais, dirigentes e técnicos que atuam com a população mais
vulnerável não possuem um único texto, uma tábua da lei que responda à realidade dos
dramas sociais. As histórias e experiências correm quase paralelas, desacorrentadas,
sempre transitando, de modo a acumular na memória, como diz Certeau (1997:206).
“[...] mil fragmentos de saber e de discurso que, mais tarde, determinarão maneiras de
agir, de sofrer e de desejar”.
Os ambientes em que atuam são carregados de intencionalidade e de
compromisso com o bem-estar social e individual, na produção de um saber. Nesse
sentido, não “[...] se trata mais de diagnosticar uma suposta defasagem entre os sistemas
educacionais e os sistemas sociais, mas justamente de identificar os seus vínculos e
correspondências” (Trilla, 2008:23). À medida que a doutrina de proteção integral se
configura em políticas públicas, a educação social adquire maior consistência. Outro
elemento são as novas tecnologias, sobretudo as sociais.
Tais princípios estão desenhados na doutrina de proteção integral, em âmbito
nacional e internacional, por meio de Declarações, Convenções e Recomendações da
Organização das Nações Unidas e dos ordenamentos jurídicos elaborados em cada país,
que oferecem fundamentos às políticas públicas. No Brasil, a LOAS – Lei Orgânica da
Assistência, a LDBE – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ECA – Estatuto da
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Criança e do Adolescente, de uma forma ou de outra, expressam as Declarações
internacionais.
1.7. Articular uma complexa rede de relações
O gigantismo do desafio que deve enfrentar não pode tirar do educador a
capacidade de sonhar e nem a leveza da vida. Um provérbio africano nos ajudaria a
compreender melhor essa dinâmica: “Somos gente simples fazendo coisas pequenas em
lugar de pouca importância, realizando grandes transformações.” As pequenas coisas,
quando circunscritas numa utopia, têm transformado a sociedade. Basta analisar as ações
dos educadores sociais em todo o mundo, quer nos movimentos, quer nas pastorais
sociais.
Refletir sobre a formação do educador social requer uma visão maior da trama
das relações que permeiam esses espaços. Cada um dos agentes está na ponta de uma
história muitas vezes feita de desencantamentos e frustrações, cujo resultado,
geralmente, é uma sensação de incompletude e, às vezes, de perda do sentido da
existência. O encontro entre educador e educando revela uma extrema complexidade,
uma vez que articula as esferas da subjetividade e da objetividade.
Nessa relação, dores, carências e sentimentos ganham vida, forma e expressão,
subjetividade e objetividade se confundem. Em todo momento, há transferências e
contratransferências, buscas de objetos de desejo imaginários e sonhados, nunca
alcançados. Nesse sentido, qualquer análise que trate das ações do educador social
resiste a compreensões totalizantes ou englobantes. Ela é sempre parcial, pois a vida é
dinâmica e teimosa, traz sempre o inesperado.
As práticas de atendimento, mesmo quando capazes de driblar as adversidades,
devem ser analisadas dentro dos embates de classes e das circunstâncias sociais,
políticas e religiosas. Dependendo das relações de força entre o trabalho e o capital, da
forma de configuração das ONGs e das políticas sociais, a mesma fábrica que produz o
bem gera também o mal-estar social.
A dinâmica das questões sociais subverte a lógica mecanicista que busca
escamotear as formas de exploração e de banalização da vida humana. Os direitos
humanos são manifestações da ética, com a proposta de normatizar e orientar a conduta
dos Estados, da comunidade internacional e da sociedade. Eles devem servir à
restauração da democracia e à redução das formas de dominação, de exploração e de
privação dos bens materiais, sociais e culturais.
Esse contexto é permeado por linhas de fuga presentes no cotidiano que, com
seus movimentos de desterritorialização, desestratificação, territorialização e
estratificação, deixam emergir oportunidades e estratégias de sobrevivência.
2. Abertura de caminhos e campo de atuação do educador social
Refletir sobre o campo de atuação da educação social é perceber que a educação
está para além do mercado e das estruturas econômicas e políticas. A educação começa
com com a vida e termina somente com a morte. A vida inteira é aprendizagem. A
educação responde às exigências do mercado, mas sua vocação é a humanização do
sujeito e da sociedade. “A educação para além do capital visa a uma ordem social
qualitativamente diferente. [...] O papel da educação orientada pela única perspectiva
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efetivamente viável de ir para além do capital é absolutamente crucial para esse
propósito.” (Meszáros, 2007:220.)
Atravessamos um tempo em que, de um lado, as tragédias humanas abrem espaço
para outras tragédias; de outro, velhas práticas de solidariedade vão brotando. É um
tempo marcado por contradições, por indivíduos, grupos e comunidades que não contam
com os requisitos mínimos para atender aos primeiros carecimentos da existência
humana. Nunca a humanidade produziu e desperdiçou tanto, como mostram os
indicadores apresentados em relatórios oficiais dos Governos e da ONU.
Essas contradições desvelam a crise estrutural do modelo econômico próprio de
uma momento de transição de uma para outra ordem social. O grande desafio deste
momento é superar a lógica do capital e outras lógicas depredadoras, para elaborar um
projeto emancipador.
Devemos ter clareza de que a educação não paira sobre as coisas, mas está
intrinsecamente envolvida, arraigada, entranhada nas contradições históricas e por elas
tocada. Portanto, a tarefa da educação social é contribuir para a tranformação social
ampla e libertadora. Se a educação social de per si não emancipa, sem ela dificilmente
será possível dar conta dessa tarefa. O educador é educado pela sociedade (cf. Meszáros,
2007:220).
2.1. Reduzir as desigualdades
Não dispomos de clareza suficiente para estabelecer uma previsão sobre como
será a vida ao longo do século XXI. O que sabemos é que estamos numa era de muitas
transformações sociais e tecnológicas que exigem de todos nós e das organizações
sociais mudanças atitudinais. Neste contexto, o papel da educação é formar e preparar
seres humanos capazes de confiar e de respeitar o outro, de saber-ser, saber-fazer, saberaprender, saber-conviver. Estes princípios devem nortear a formação do educador e dos
educandos e estender-se a todas as relações humanas, para expandir a compreensão do
mundo e ajudar a responder às transformações e modificações da existência humana.
A questão social, no mundo globalizado, recoloca a problemática da produção e
distribuição da riqueza, discutida nos clássicos da sociologia. Nessa realidade é que o
educador constrói um conhecimento que tende a ajudar a humanidade a encontrar formas
de superar ou de amenizar a desigualdade. Portanto, sua práxis, cujo projeto políticopedagógico é incluir as vítimas da desigualdade social, ocorre num caldeirão de conflitos
humanos, políticos e sociais. Conquista e superação de conflitos não rompem a cadeia
dos desafios sempre emergentes.
Na era da informação, a educação e a assistência social são as políticas sociais
mais requisitadas para satisfazer as necessidades dos excluídos Elas constituem a
expressão de uma reserva de solidariedade em prol da construção do sujeito ético. Pelo
fato de promoverem a inclusão do indivíduo no processo produtivo, tornam-se
indispensáveis à ascensão social e profissional. Como um direito cuja implementação
restauraria a dignidade humana e social, nenhum direcionamento político ou
governamental pode ignorá-las. Evidentemente, desde que superem sua feição de
bondade aparente e as relações de favoritismos, coronelismos e apadrinhamentos que as
acompanham.
Os direitos têm que estar a serviço da vida. Mas, muitas vezes, podem se
transformar em direitos de alguns grupos e estruturas econômicas e sociais. Neste caso,
como aprendemos com Marx, Nietzche e Foucault, são estabelecidos de modo a
escamotear desigualdades social e ocultar a negação da vida. O quadro de mal-estar
social brasileiro gerou alguns efeitos perversos, desastrosos para o sistema educacional.
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2.2. Desafios para a educação social
As crises no tecido social e na educação têm raízes nas estruturas históricas e
econômicas, portadoras de um projeto político de exclusão e de dominação.Tal projeto
constitui um desafio para a educação. Uma demanda explosiva de alunos, sem
adequação da rede física, dos materiais didático-pedagógicos e dos recursos humanos
são resultados de um pseudoprocesso de democratização.
Professores insuficientemente preparados e mal-remunerados se veem forçados a
multiplicar as jornadas de trabalho, em detrimento da qualidade do exercício
profissional. Por outro lado, escolas particulares do ensino fundamental e médio
aproveitam a oportunidade para atender às camadas médias e às elites e prepará-las para
a presença maciça nas universidades públicas, verdadeiros “[...] desaguadouros do
intencional apartheid social implementado pelas elites econômicas” (Cortella, 1998:13).
Problematizar a questão pedagógica permite considerar como a maioria dos
especialistas em educação erra ao desconsiderar a realidade social das crianças das
famílias em situação de vulnerabilidade. Algumas pedagogias de fachada progressista
reduzem a situação de mal-estar das crianças à família. Acredito que precisamos
ultrapassar essa perspectiva. O mal-estar da infância e da adolescência não é somente de
origem familiar. É uma questão de classe e de etnia. Quando o foco se fecha na família
e no Direito, escamoteia essas questões.
É no contexto da desigualdade socioeconômica e cultural brasileira que o
educador deve construir um conhecimento que sirva como um dos braços de saída das
mazelas geradas pela posse e retenção injusta de bens, produtos e equipamentos. Por este
aspecto, a educação aparece como uma oportunidade e uma moeda de troca.
Aparente ou não, a reação contrária ao fracasso da escola criou condições para a
organização de programas sociais destinados a crianças e adolescentes que não se
integram no sistema escolar ou dele foram excluídos. A importância de uma pedagogia
social que dê conta dessa demanda tem sido objeto de discussão de autores como Silva
(1998; 2006), Caliman (2006) e Graciani (1997). O sujeito da pedagogia social está
inserido em condições sociais desfavoráveis ou próprias de situações de risco ou de
vulnerabilidade.
A pedagogia social tem contribuído para influenciar o processo de transformação
dos programas e a superação das práticas assistencialistas. Ela intervém nos espaços e
nos acontecimentos não propriamente educativos, transformando-os em possibilidades
educacionais. Paulatinamente, esses programas vêm-se transformando em políticas
públicas.
“Atualmente, a pedagogia social parece orientar-se sempre mais para a realização prática da
educabilidade humana voltada para pessoas que se encontram em condições sociais
desfavoráveis. O trabalho do educador social emerge, pois, como uma necessidade da sociedade
industrializada, enquanto nela se desenvolvem situações de risco e mal-estar social que se
manifestam nas formas da pobreza, da marginalidade, do consumo de drogas, do abandono e da
indiferença social. A pedagogia social se realiza especialmente dentro de intervenções educativas
intencionais e não formais, e é organizada fora das normais agências educativas como aquela
escolar e familiar, embora não exclua essas duas instituições de sua metodologia.” (Caliman,
2006:19.)

A pedagogia social reúne as condições para produzir um conhecimento que pode
contribuir para a emancipação da humanidade e, ao mesmo tempo, contrapor-se ao
discurso da educação instrumental de cunho mecanicista, bem como da fragmentação
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das dimensões do ser humano. Entendemos que a construção do conhecimento se
circunscreve nas contradições da vida humana, sem desvincular o homem da natureza,
da história, do cotidiano e da vida.
Fundada na dialeticidade, a pedagogia social tem por objetivo construir um
projeto de conhecimento voltado para o esclarecimento, a clarificação e a ilustração das
relações humanas e sociais. Desse modo, ela assimila e transforma conhecimentos
acumulados. De fatro, a realidade irrompe contra as teorias que não levem em
consideração a processualidade da vida. A ciência tem que ser produzida com
consciência e compromisso, refletida nas atividades de homens e mulheres, pois
“[...] o ser não pode ser separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o
sujeito do objeto; se se faz essa separação, cai-se em uma das muitas formas de religião ou na
abstração sem sentido. Colocar a ciência na base da vida, fazer da ciência a concepção do mundo
por excelência, a que liberta os olhos de qualquer ilusão ideológica, que põe o homem em face da
realidade tal como ela é, isso significa recair no conceito de que a filosofia da práxis tenha
necessidade de sustentáculos filosóficos fora de si mesma” (Gramsci, 1984:70).

Nesse sentido, as categorias explicativas devem sempre ser reinventadas, para
que não se perca a compreensão da realidade, em áreas do conhecimento que se
desenvolvem a partir das experiências. A educação social tem, na atualidade, um vigor
que consegue recriar e dar sentido às ideias “fora do lugar e mortas”. Traz essas ideias
para o bojo da vida e propicia ao educador criar outras categorias.
Qualquer conhecimento desvinculado das necessidades da existência humana
está condenado ao engessamento, ao envelhecimento, com o que pode levar educadores,
gestores de políticas públicas e intelectuais a ações equivocadas. No campo da
pedagogia social, o conhecimento é prático, porque tende a emergir de uma experiência
prática, por meio da qual se pode entrar em contato com uma realidade mais ampla.
Pela ótica da pedagogia social, a educação é uma síntese de múltiplas
determinações. Esta afirmação pode nos levar à inferência de que a dificuldade de
aprendizagem de uma criança, de um adulto, de um jovem deve ser apanhada não por
um único fator, mas por uma constelação de fatores, desde a história do próprio
indivíduo, ao desejo, ao meio ambiente, às relações afetivas, aos aspectos biológicos.
Entre esses fatores, podemos evidenciar um fator determinante, sem transformar o
educador e o educando em objetos de convicções teóricas.
2.3. Potencializar o sujeito
No decorrer da história, as transformações sociais e tecnológicas tornaram mais
precária a convivência humana. Ao tomar como foco de atuação os espaços sociais pela
perspectiva de potencializar o sujeito nas relações humanas, a pedagogia social tende a
contribuir para democratizar essas relações. Isto requer do educador e do educando uma
abertura para um processo de reflexão sobre as diferenças e de aceitação delas, bem
como a consciência de que ninguém é dono da verdade.
Na convivência humana, podem se consolidar a criatividade e a descoberta das
diferenças como potencialidades para se granjear uma sociedade pautada nos direitos
humanos. Nesse processo, o indivíduo se forma para a sociedade e a sociedade se forma
para ele, dentro da ideia marxista de que o ser humano faz a história e esta o faz.
A educação social busca desenvolver no sujeito a politicidade como uma
habilidade humana de saber pensar, agir e intervir na busca de espaços de autonomia
individual e coletiva.
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“Ser político é aquele que sabe planejar e planejar-se, fazer e fazer-se oportunidade, constituir-se
sujeito e reconstruir-se de modo permanente pela vida afora, conceber fins e ajustar meios para os
atingir, exercer sua liberdade e, sobretudo, lutar contra quem queira limitar, gestar-se cidadão
capaz de história própria, aprender de modo reconstrutivo político. Pois, ‘quem sabe, faz a hora;
não espera acontecer’. Politicidade não se reduz à capacidade de alargar limites dados, inclui
aquela de se confrontar com os limites impostos, ou de superar os entraves pela via precípua de
auto-superação. Trata-se de processo interminável de conquista, como é participação.” (Demo,
2003:30).

Acreditamos que o homem não pode desvendar a si mesmo e ao mundo senão
por meio de conflitos e de resistências que as circunstâncias lhe impõem. Cada novo
obstáculo ou dificuldade superado leva o sujeito a se conhecer melhor, bem como a
conhecer o mundo. O sujeito não é anterior às relações com o outro, com o mundo e com
o planeta. À medida que um destes se altera, também o outro se modifica. Por esta
perspectiva, tudo que é sólido pode se esvanecer, a qualquer momento. Não se educa
apenas pela transmissão de conhecimentos. É necessário saber aplicá-los para alterar a
realidade social (cf. Giddens, 2000:159).
A formação do educador social é permanente e acontece, sobretudo, na práxis,
em todos os momentos da vida, na construção da condição humana. Sua formação é
contínua, uma vez que cada encontro com o outro ou com as questões cotidianas produz
alterações nas formas de pensar, de agir e de ser. O conhecimento cristalizado massacra
a incerteza e o novo e, muitas vezes, conduz à indiferença.
A práxis do educador social permite ressignificar conhecimentos adquiridos e
apreender novos conhecimentos. Na construção do conhecimento, “[...] compreender é
modificar-se, é ir além de si mesmo” (Sartre, 1967:20). Percebe o educador social que a
história, a biografia e a realidade das crianças e dos adolescentes, no abrigo e fora dele,
escapa ao saber e aos conceitos cristalizados. O educador deve ter uma postura de
engajamento e de abertura para o novo, agir entre a certeza e a incerteza.
A atividade do educador é mais do que uma função, não se resume a práticas,
mas são práxis e requerem uma ação político-pedagógica. Nesse sentido, o educador
desenvolve habilidades próximas ao que Gramsci caracterizou de intelectual orgânico.
Ele deve ajudar a criança, sua família e a comunidade a encontrar o sentido da existência
humana e a transformar essa experiência em conhecimento e valores para comunicar à
sociedade.
2.4. Qualidade da formação
Pensar a formação do educador significa buscar a solução de uma parcela dos
problemas existentes nas instituições cuidadoras e educacionais de crianças e
adolescentes abandonados, vítimas de maus-tratos e de violações de direitos, ou em
conflito com a lei. O educador tende a ajudar o Conselho Tutelar, o Juiz e as autoridades
públicas a constituírem ou a aperfeiçoarem uma rede de proteção. Nessa relação de idas
e vindas, o educador também se descobre e ressignifica o sentido de sua existência. Ele
não é um ser absoluto, detentor de uma verdade, mas alguém em busca, que deseja
acertar e também comete equívocos.
É preciso tomar cuidado diante da tendência de transformar a formação do
educador numa panaceia que responda a todos os desafios do processo educacional da
população marginalizada. A qualidade da formação do educador é fundamental, mas, por
si só, não resolve todos os problemas existentes nas instituições e nas relações humanas.
A formação do educador, por si só, não suplanta o processo de exclusão e de
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desigualdade social no Brasil, nem as sequelas dos sofrimentos da criança e do
adolescente.
Buscamos compreender os fenômenos na ponta de uma síntese de múltiplas
determinações, para evitar reducionismos, como, por exemplo, ver o educador como um
ser deformado por uma perspectiva angelical. O educador social é um ser humano, com
seus limites e sofrimentos, talvez os mesmos das crianças e suas famílias, ainda que deva
permanecer como mediador de conflitos, emoções, sentimentos e expectativas. Isto se
pode observar no depoimento de uma educadora social de um abrigo da Região Oeste da
cidade de São Paulo:
“O educador social tem que ter um olhar amoroso, completado com as técnicas, precisa
estabelecer e, ao mesmo tempo, superar a tensão entre a técnica e o compromisso amoroso. A
junção desses dois elementos desorganiza e reorganiza o cotidiano, permite aos envolvidos
transformar o dia-a-dia de perdas, de tristezas, desânimos, desencantamentos e angústias em
projetos que levem todos ao protagonismo. O educador que tem um olhar amoroso sente raiva
também. Tem dia que não suporto olhar nem para as crianças e nem para suas famílias, e nem
para ninguém. Tem dia que acordo com vontade de brigar com todos os dirigentes e com todo o
mundo. É duro perceber que, às vezes, ninguém compreende o que você está fazendo. Às vezes,
nem as crianças e nem os adolescentes. Mas, depois, recorro a minha memória e vejo ou me
lembro das experiências descritas e narradas por pessoas como Paulo Freire, Makarenko e outros.
Aí olho para as histórias e o sofrimento das crianças e adolescentes do abrigo, e é como se eu
encontrasse o sentido de viver. É como se seu encontrasse uma força para realizar os meus
projetos. A esperança brota do meu cotidiano. Os textos que estudei na faculdade ganham uma
outra compreensão. Hoje, tenho dificuldade de responder como se dá a formação do educador
social. Só posso afirmar uma coisa. Ela acontece no dia-a-dia da vida. As teorias ganham sentido
na vida.” (Dep. de Rosa, educadora do abrigo “Rosa dos Ventos”; nomes fictícios.)

Uma relação entre o depoimento de Rosa e o cotidiano do educador permite
inferir que o projeto pedagógico deve sempre emergir da situação da existência humana.
As relações, quando dinâmicas, levam em conta as emoções, a realidade social e o
cotidiano, e permitem superar processos de coisificação. A práxis do educador social
ajuda a redescobrir o sentido criador do sujeito. A miséria da pedagogia consiste em
transformar o sujeito em uma coisa ou em objeto de terceiros. Na história, essa
pedagogia sustentou o confinamento de milhares de pessoas, com o objetivo de defender
o modelo econômico e social vigente.
Uma pedagogia emancipadora se preocupa com a formação do educador social
um pouco pela perspectiva de Rosa. Na vida, “os textos que estudei na faculdade
ganham uma outra compreensão”. Não existe uma educação no vazio. Todo ato
educacional ocorre na relação. Por essa razão, a educação “[...] é um ato de amor, por
isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode
fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa” (Freire, 1981:96).
O ato de educar coloca o educador sempre no centro dos conflitos. Cada conflito
superado é uma conquista que, porém, abre espaço para outros conflitos. O educador
consciente de sua politicidade sabe planejar e fazer de cada acontecimento uma
oportunidade. A politicidade do sujeito consiste em desenvolver as habilidades do
conhecimento e da aprendizagem. É neste sentido que podemos utilizar a noção do
transfazer do sujeito. O educador que não consegue ressignificar sua história e ajudar os
alunos a fazê-lo tem tudo para fracassar na missão de educador social.
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A construção do conhecimento requer a interação entre sujeito, objeto, realidade
e compromisso ético, seja consigo, seja com o outro e com o planeta. A ciência sem
consciência é cega. E assim também a consciência sem ciência.
“Tenho a paixão em construir um mundo melhor, no qual os homens possam encontrar a
felicidade e a alegria de ser. Acredito que a ação que desenvolvo no abrigo, como educadora
social, me permite realizar esse sonho de um mundo melhor. Durante a vida, descobri que não
melhoro apenas a vida do outro, mas, nessa relação, altero a minha vida. Acredito que hoje tenho
uma vida mais humanizada. Eu comecei trabalhando no abrigo, com o objetivo de educar as
crianças e adolescentes. Hoje eu sei que foram eles que me humanizaram. A formação ocorre na
prática, na ação. O que estudei na faculdade foi importante. Mas compreendi as teorias a partir do
contato com a ação. Acredito que o educador social se descobre na interação de pessoas e do
grupo. Na relação com o outro, descobri a novidade da vida. Portanto, educar no abrigo significa
ser um gestor da relação entre o sofrimento das crianças e adolescentes e o próprio sofrimento. O
educador não tem o papel de acabar com o sofrimento no abrigo, mas o de aprender e de ajudar
todos a se apropriarem do sofrimento, não como um bloqueador das potencialidades e habilidades
de cada um. O papel dele é desenvolver um processo humanizador. Não sou favorável ao
sofrimento, mas, uma vez que se encontra em nosso cotidiano, devemos utilizá-lo como uma
estratégia para o aprendizado. Esta forma de pensar não amortece os conflitos, mas coloca o
educador no centro dos conflitos. A diferença do educador social é que ele tem mais condições de
lidar com os conflitos do que as crianças e adolescentes. Às vezes, os abrigados nos ensinam
melhor a lidar com os conflitos e sofrimentos do que nós mesmos.” (Dep. de Marta, educadora
do abrigo “Rosa dos Ventos”; nomes fictícios.)

Na fala de Marta, há uma certa tendência a superar a dicotomia entre a técnica e a
consciência. A ação sem consciência é cega, assim como o é a consciência sem ação. Na
base da práxis estão os paradoxos, as contradições, conflitos, valores, sentidos,
ideologias, escolhas, que dificultam a ação pedagógica. O educador social não se deve
deixar direcionar somente pelas necessidades aparentes, mas sempre perguntar o que
está por detrás de sua ação e ajudar os envolvidos a construírem um novo caminho.
A autonomia do sujeito e sua interdependência lhe permitem encontrar e traçar
caminhos de emancipação. Mais do que uma sistematização conceitual e teórica, o
sujeito em construção é crivado pelas questões sociais. Produto e produtor da sociedade,
ele pode ser definido como um conjunto de ações articuladas com o mundo, dotado de
autonomia, apesar das condições externas, cujas atividades estão sempre voltadas para
um objetivo. Sem essa perspectiva, ele nada é. O sujeito é “[...] totalmente penetrado
pelo mundo e pelos outros” (Castoriadis, 1986:128).
As ações do sujeito são encaminhadas dentro desse movimento que joga o
indivíduo para o encontro do outro e lhe propicia condições para a autodescoberta. Neste
sentido, o sujeito não é aquele que se produz a partir de uma criação voluntarista, livre
de influências externas, ou que é comandado por um movimento externo, mas aquele
que interage no cotidiano. Entretanto, a ação como produto de uma intencionalidade do
educador pode alterar a sua vida e a do educando.
Nas atividades desenvolvidas pela pastoral do menor e da criança, pelo
movimento das meninas e meninos de rua, os conselhos municipais dos direitos da
criança e do adolescente, os conselhos tutelares, as entidades sociais e os educadores
sociais que conseguem fazer de sua ação uma prática de intervenção têm alterado
significativamente os espaços de atendimento à criança e ao adolescente. Sua atuação
tem contribuído para a construção de um conhecimento democrático e emancipador.
2.5. As práticas sociais e o educador
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O Brasil é rico em experiências de pequenas práticas de justiça. Lembramos os
quilombos, Canudos, contestados, os movimentos dos sem-terra, dos meninos e meninas
de rua, de mulheres, da cidadania contra a fome e a miséria, e as pastorais sociais. São
exemplos de aprendizado da rebeldia, da reinvenção da vida, da redescoberta do amor,
que impulsionam a buscar formas de reinventar a liberdade. Isto é essencialmente
importante, pois a exploração desumaniza opressores e oprimidos, impede a expansão da
capacidade de amar e de ser amado, de sonhar, de desejar e ser desejado, de formular
projetos, de desenvolver potencialidades.
O educador social constitui uma referência para aqueles que passaram por uma
experiência histórica de degradação de valores e vivenciaram uma das experiências mais
duras para o ser humano, que é o abandono. O locus de sua atividade, carregado de
atitudes e comportamentos fundados na irracionalidade própria daqueles que sofreram
experiências de abandono e rejeição, pode ampliar as possibilidades e oportunidades de
autoconhecimento e descoberta, de harmonia e unidade entre corpo e alma, razão e
desejo.
Para que isto ocorra, é importante a assimilação, a apropriação e a transformação
da frustração, sua superação pelo amor. Nesse sentido, podemos afirmar que o sujeito é
aquele
“[...] que consegue sonhar e ter um olhar antitrágico, que se apropria de sua história como
motivação para um projeto de vida e luta para transformar sua realidade de morte em vida. Cada
sujeito inventa e cria sua história. Quem não consegue sonhar e esperar, mesmo com ajuda de
outras pessoas, talvez não supere suas tragédias. Os sonhos e o olhar antitrágico alocados no
sujeito necessitam, para concretizar-se, das formas de navegar e das variáveis de manobras da
exterioridade. Nessa perspectiva, os programas sociais têm como objetivo ajudar a criança e o
adolescente, que são definidos como um feixe de pulsões e de imaginação, a serem sujeitos,
autônomos, capazes de agir e de ‘ser agidos’, de comandar e de ser comandados, de ‘[...] aprender
a aprender, aprender a descobrir, aprender a inventar’ (Castoriadis, 1992:156), aprender a extrair
energia das adversidades. Essa visão extravasa a simples interiorização das normas, regras e
instituições. É também transformá-las. Este é o papel do sujeito” (Souza Neto 2002:172).

Na formação do educador, a pedagogia social assume o papel de retomar
qualidades humanas perdidas ou deixadas à margem da história e de repensar
concepções e práticas daqueles que, muitas vezes, se rebelam contra processos de
exploração e são tratados como delinquentes e criminosos. O educador se encontra
perante o desafio de ajudar a elaborar projetos pessoais e sociais que recuperem toda
uma cadeia de perdas e danos pessoais e sociais.
Daí a importância de dirigir ao educando um olhar humano, para ajudá-lo a
apropriar-se dos fatos e acontecimentos e transformá-los, a partir de uma visão
antitrágica, não se deixando conduzir por eles, mas, ao contrário, conduzindo-os. Este
princípio visa à criação do sujeito consciente de seus direitos de cidadania, inserido no
contexto social. O sujeito sabe dialogar com o mundo em sua complexidade. Um dos
objetivos das estratégias vivenciadas no dia-a-dia é a aprendizagem do uso do acaso, do
sofrimento, da desilusão e da decepção, como também da energia e da inteligência dos
inimigos, em benefício pessoal e do grupo.
Acredita-se que o sujeito sempre pode mudar a si mesmo e ao outro. Não existe
uma explicação única e um único fator determinante da mudança, mas vários fatos e
interpretações para ela. Por esta ótica, a edcuador social deve transformar em ato
pedagógico e político o amor pelas crianças e adolescentes. Os programas sociais são
chamados a ser espaços saudáveis para acolher a criança e o adolescente abandonados e
impulsioná-los a dar sentido à vida, a elaborar projetos de vida, a praticar experiências
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de solidariedade e a viver a cidadania, sem se transformarem em instrumentos que
impeçam os usuários de serem solidários, protagonistas e cidadãos.
Desvelar a práxis do educador social a partir da razão da pedagogia social
permite compreender melhor a dinâmica da história e da convivência humana e os
valores da humanidade. Quando a educação se deixa reger apenas pela batuta da razão
instrumental, o impacto do irracionalismo pode conduzir a humanidade à barbárie.
Pedagogias orientadas por uma rotina burocrática,
“[...] sem dissolvê-la na totalidade essencial, explicitada da objetividade econômico-social,
assumem também esse tipo de racionalidade como único parâmetro. E, com isso, empobrecem
decisivamente as várias esferas da vida. [...]. Essa miséria da razão transforma em algo irracional
todos os momentos significativos da vida humana” (Coutinho, 1972, p. 29).

A socialização e a convivência humana, reduzidas a padrão social e
comportamental, acabam por reduzir a vida humana a um conjunto de normas. Há
necessidade de se revisitar e elaborar uma adequação dos paradigmas, de modo a
repensar indagações e práticas sociais, como as que foram feitas por Rousseau, Hegel,
Marx, Lukács, Gramsci, Dussel, Freire, Popper, Feyerabend e Khun. O que defendemos
é assimilar, transformar e superar conhecimentos acumulados, em vista da proteção e da
garantia da vida e do planeta.
Finalmente, temos a convicção de que este texto apresenta alguns apontamentos
para pensarmos uma epistemologia da pedagogia social. Desejamos, também, apontar
que ela deve sempre estabelecer uma reflexão crítica para não se deixar enredar pelas
armadilhas do senso comum e pelos sofismas do mercado e da política. Seu
compromisso é com o bem-estar da humanidade e não de grupos que visam à exploração
dos seres humanos e de todos os viventes.
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ARTIGO CIENTÍFICO 37:
A ARTE DE PACIFICAR CORAÇÕES: UM ESTUDO DO “PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PARA A PAZ, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS” 170 NOS
PRESÍDIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Dalila Lubiana171
Márcia Helena Siervi Manso172
“O que é a liberdade?
Liberdade não é a rua.
O que é a prisão?
Prisão não são as grades.
Liberdade não é a rua;
prisão não são as grades;
existem homens livres na prisão;
existem homens presos na rua;
é
uma
simples
questão
de
consciência.” (Carlos Drummond de
Andrade)

Resumo: O presente artigo trata de uma pesquisa qualitativa que estamos realizando sobre uma
experiência de dez anos de aplicação do “Programa de Educação para a Paz, Cidadania e Direitos
Humanos” que foi desenvolvido nos presídios do Estado do Espírito Santo. Esse Programa visou
promover uma educação não formal, mas voltado para a pessoa em seus aspectos físico, emocional,
mental e espiritual, resgatando valores humanos e a auto-estima e dignidade do sujeito encarcerado,
sempre atentando para os direitos e deveres de cada ser humano, com base em documentos, entrevistas
não formais e pesquisa bibliográfica. Diante dos resultados que estamos obtendo na coleta de dados,
percebemos a necessidade de repensar as políticas públicas desenvolvidas nos presídios, uma vez que, essa
questão tornou-se recorrente em nível nacional sempre com as mesmas questões de violência, violação de
direitos, pobreza, drogas, sistema econômico, comprometimento da cidadania e exclusão social. Diante do
quadro de exclusão temos constatado, com a pesquisa, que o Estado não vem cumprindo seu papel no
resgate da pessoa humana, pois, o ex-detendo, que cumpriu sua pena, sai dos presídios, de um modo geral,
com baixa auto-estima, tendo que encarar o preconceito da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: presídios, direitos humanos, políticas públicas.

O propósito deste texto é analisar a experiência, iniciada em 1998 sobre o
“Programa de Educação Para a Paz e Cidadania e Direitos Humanos”aplicado no interior
de prisões do Estado do Espírito Santo, em especial na Penitenciária Estadual Feminina
– Tucum, na Prisão de Nova Venécia e Unis – Unidade de Integração Social, em
Cariacica, quando foi aplicado o Seminário do Programa Beija-Flor da unipaz173 e
170

Este Programa recebeu o Prêmio Cidadania Mundial 2000 da Comunidade Baha’í, no dia 19 de
setembro de 2000, no Rio de Janeiro. -No I Festival Mundial da Paz, em 2006, esse foi o trabalho
escolhido pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para divulgação em seu
website.
171
Mestranda em Ciências da Educação/MERCOSUL/Asunción/Paraguay/UA
172
Doutora em Educação/Profa. do CEUNES/UFES
173
Unipaz – Rede Internacional Para Uma Cultura de Paz, entidade com fins não econômicos mantida
pela Fundação Cidade da Paz. O Programa Beija-Flor é um Programa de educação para a paz composto de
três projetos – Palestras de Conscientização, Seminário a Arte de Viver em Paz e Formação de
Facilitadores.
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técnicas como o yoga, meditação, relaxamento, pinturas, psicodrama, palestras,
trabalhos manuais e outras.
Para desvelar o desenvolvimento desse programa estamos realizando uma
pesquisa qualitativa, com base em documentos, entrevistas não formais e pesquisa
bibliográfica.
O “Programa Educação para a Paz, Cidadania e Direitos Humanos” foi
desenvolvido entre 1998 à 2008, não contando com ajuda do Estado, mas apenas com a
participação da sociedade civil.
Está sendo importante analisar tal assunto, pois tivemos participação ativa na
implantação do Programa nos presídios, bem como o retorno social que o mesmo teve
nesses dez anos.
O Programa surgiu a partir do relato da experiência que aconteceu na
“Papuda”, presídio de Brasília. O trabalho com os presos era realizado por um grupo de
psicólogos e aprendizes da Unipaz-DF.
Na esfera publica e, sobretudo, no ambiente dos direitos sociais, a questão
dos presídios torna-se recorrente em toda esfera nacional e sendo destaque na mídia
sempre com as mesmas problemáticas de políticas públicas.
Com esta pesquisa temos refletido sobre as políticas atuais como
possibilidade de construção de políticas de reestruturação do sistema carcerário, através
de uma reflexão mais ampla sobre a visão das políticas sociais do Estado do Espírito
Santo, considerando a questão da violência, do sistema econômico, da pobreza, da
violação de direitos, da negação de cidadania e da reinserção limitada da população
carcerária na sociedade externa às prisões.
Utilizando da abordagem transdisciplinar/holística, o objetivo do Programa
era despertar uma nova consciência e levar aos internos conforto e inteireza,
possibilitando sentimentos de amor, alegria e compaixão, resgatando a auto-estima e
dignidade dos detentos.
Buscava-se facilitar o entendimento do papel de cada um na sociedade e do
exercício da cidadania, dos deveres e dos direitos humanos ressaltando a importância do
respeito ao próximo, a si mesmo e à natureza. O trabalho desenvolvido em presídios
procurou resgatar a dignidade e a consciência do Ser, dos internos.
O objetivo era de contribuir para a percepção de cada interno, uma vez que, a
paz e a felicidade encontram-se dentro de cada um de nós.
As dinâmicas e os projetos desenvolvidos com os presos foram feitos de
forma teórico-vivencial para que pudessem perceber como se perde a paz ao buscá-la
exteriormente: em alguma pessoa, lugar ou coisa. Foi explicado que esse comportamento
gera apego que desencadeia emoções de raiva, ciúme, orgulho, ocasionando estresse,
doença e sofrimento – gerando um círculo vicioso de compulsão-repetição.
Para amenizar e cuidar do processo descrito acima foram utilizadas técnicas
de relaxamento para trabalhar a harmonia no corpo, “Visualização Criativa” para as
emoções(coração), meditação para a mente e, aquilo que os psicólogos transpessoais,
especialmente Abraham Maslow chamou de “experiência culminante” (peak expirience),
que Freud chamou a isso “experiências oceânicas” e Jung “experiências numinosas”,
para a paz no espírito, integrando assim, as dimensões do ser.
Enfatizando e facilitando para que cada um perceba a impossibilidade da
existência do humano fora da natureza - somos parte integrante dela. Só quando for
quebrado esse paradígma de “separação” existente em nossas mentes é que poderemos
ser pacíficos. Sem isso, mesmo que continuemos a construir presídios e prendendo
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pessoas, tirando-lhes as armas, elas se matarão aos socos e pontapés. Em paz as pessoas
passam a ter mais saúde, mais respeito e a viver melhor.
O início do trabalho aconteceu em Tucum, no ano de 1998, Cariacica-ES,
onde foi ministrado o Seminário “A Arte de Viver em Paz”, baseado no livro do
Psicólogo e Professor Dr. Pierre Weil. Lá foram desenvolvidos Seminários que
abordaram a Ecologia Interior, a Ecologia Social e a Ecologia Ambiental, ou seja, a arte
de se viver em paz consigo mesmo, com a sociedade e com a natureza.
Após a apresentação desse Seminários, a cada quinze dias, eram ministradas
diversas oficinas, alternando entre: yoga, meditação, relaxamento, danças, expressão
corporal, trabalhos manuais, origamis, pinturas, arranjo de flores(ikebanas), terapia do
riso, psicodrama e prática das técnicas.
Em todo encontro, sem exceção, eram realizadas sessões de relaxamento,
meditação e mantras174, com a orientação de que são técnicas que devem ser praticadas
todos os dias. Assim, para cada cela, eram entregues aos detentos uma fita cassete,
gravadas com o relaxamento, sons e orientações das práticas. Curioso observar que os
internos ao deixarem os presídios levavam consigo as fitas, por terem sido muito
significativo para eles e queriam compartilhar essa prática com seus familiares.
O desenvolvimento do Programa “Educação para a Paz, Cidadania e Direitos
Humanos” foi um desafio, marcado por dificuldades e preconceitos. No início não foi
fácil encontrar voluntários que quisessem auxiliar neste trabalho.
Algumas vezes houve resistências por parte de presos na implementação do
Programa. A despeito disso, percebemos que aqueles internos que se mostravam mais
arredios, eram os que mais mais rapidamente mudavam sua percepção com o
desenvolvimento do projeto.
Certa vez, uma interna que não queria participar dos encontros e que não
suportava ser fotografada na prisão, confessou ao final do primeiro encontro que,
embora não quisesse que seu rosto aparecesse nas fotos queria estar presente na mesma,
pois, segundo ela, estava muito feliz por ter participado. Esta, entrou no grupo e
escondeu seu rosto atrás do flip shart e segurando na mão da facilitadora deixou seu
braço ser fotografado, num sentimento de “eu pertenço” ao grupo. Outra detenta dizia
que “é preciso libertar a alma” dentro da cadeia. Em seu depoimento ela argumenta
enfaticamente:
“Dentro da cadeia, o corpo está preso e a alma fica presa também. É preciso libertar a alma,
para conseguir viver dentro da cadeia, e as sessões de relaxamento e meditação são a melhor
forma de não enlouquecer atrás das grades. Sou representante de cela e às vezes há muitas
brigas e tensões nos corredores. Procuramos ensinar o relaxamento às outras que não
puderam participar. As pessoas estão dormindo melhor, conversando mais, se entendendo
mais. O Governo precisa investir na gente, para que a gente possa sair daqui melhor. E não
entrar com defeitos e sair com defeitos ainda maiores. Porque eles não ligam pra gente(...)Só
nos jogam atrás das grades, não tratam a gente como seres humanos. Estamos atrás das
grades mas não deixamos de ser gente. A gente precisa que invistam na gente. Este é um
bom começo (..) .um ótimo começo!”

Essa interna gostava de participar e ia a todas das atividades, e não poupava
elogios ao Programa. Escreveu que:
“Silêncio é a ponte que me liga à supremacia divina. Sinto a paz invadir o meu ser. Ouço
minha respiração, sinto meu coração. É como se eu pudesse descansar cada órgão do meu
corpo, um após o outro. A meditação é um exercício que educa corpo e alma. A paz que
tanto desejamos mora dentro de nós, basta buscá-la com a determinação de que queremos
mudar dentro e fora de nós. Meditar foi uma das melhores coisas que aprendi. O
conhecimento da arte de viver em paz transforma o mais rude dos homens”.
174
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Além de melhorar o convívio entre os próprios internos, o Programa ajudou
os internos também a superar a saudade da família e a evitar a ingestão de calmantes e
remédios para dormir. Isto pode ser observado através do depoimento de uma detenta:
“Vira e mexe eu estava chorando de saudade das minhas filhas. Então uma amiga me
lembrou de fazer o relaxamento. Eu faço e me sinto super bem e durmo(...) e depois faço
outra vez quando acordo de manhã. E é ótimo!.”
Um interno da cadeia em Nova Venécia/ES, que participou do Seminário
realizado, em 1999, no Quartel da Polícia Militar daquela cidade, também confirma:
“Estou aqui há dois meses e só hoje consegui dormir bem. Depois dessas dinâmicas, parece
que a gente se conhece há muito tempo. Clarearam em mim muitas coisas em relação ao
próximo e em relação a mim mesmo. Melhorou também o convívio entre a gente e os
policiais, que estão menos arrogantes e não colocam mais os cachorros para meter medo na
gente”.

Segundo a responsável pela Pastoral Carcerária, da Igreja Católica, na cidade
de Nova Venécia, presente na organização e aprendiz no Seminário, afirma que: “mesmo
aqueles presos que não podem participar das sessões estão sendo beneficiados pelas
melhorias trazidas pelo projeto; seus companheiros estão mais alegres, tranqüilos e
compreensivos; estão resgatando a própria dignidade”.
O “Programa Educação para a Paz, Cidadania e Direitos Humanos” na
prisão, em Nova Venécia foi estendido aos policiais militares visando estabelecer uma
nova relação entre ele mesmo, com os colegas de trabalho, com presos e a sociedade.
Na Capital do Estado do Espírito Santo, foram, proferidas por meio do
Programa, palestras sobre “Educação para a Paz” aos diretores de presídios, num
encontro estadual desses dirigentes, promovido pela Secretaria de Estado da Justiça.
O “Programa Educação para a Paz, Cidadania e Direitos Humanos” foi
desenvolvido também com adolescentes. Começou em março de 2001, na - Unidade de
Integração Social (UNIS), de Cariacica, região metropolitana do Estado do Espírito
Santo. Trata-se de um grupo de meninas, de 14 a 17 anos de idade, trancadas na maior
parte do tempo em celas pequenas e pouco iluminadas. Talentos escondidos, cerceados,
massacrados.
A fala de uma adolescente, dias antes do seu aniversário, reforça isso: “Eu
não quero completar 15 anos aqui”. Outra adolescente sentenciou que “Quando eu sair
daqui, vou estudar medicina e quero ser médica de criança, cuidar delas”.
O Programa ofereceu um certificado junto com a Secretaria de Justiça do
Estado do Espírito Santo, para as detentas participantes do Presídio de Tucum que
ajudava na redução da pena imposta a elas.
Na esfera pública e, sobretudo, no ambiente dos direitos sociais, a questão
dos presídios torna-se recorrente em toda esfera nacional e sendo destaque na mídia
sempre com as mesmas problemáticas de políticas públicas.
Segundo Norberto Bobbio(1992), na formação do Estado Moderno houve
uma inversão radical, na relação entre Estado e cidadãos: passou-se da prioridade dos
deveres dos súditos à prioridade dos direitos do cidadão e, ainda, os direitos do homem,
por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos
poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.
Assim, as conquistas da humanidade, e suas novas necessidades decorrentes,
ao lado de terem assegurado o espaço de organizações tradicionais e criado oportunidade
para outras, não desobrigaram a ambas, de outra parte, de estarem, diuturnamente,
fazendo a si próprias as perguntas.
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Bobbio(1992) em “A Era dos Direitos”, aborda a democracia ao lado dos
direitos humanos e da paz, como um conjunto organicamente integrado: Direitos do
homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento
histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos não há democracia; sem
democracia, não existem condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em
outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam
cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais; haverá paz estável,
uma paz que não tenha guerra como alternativa, somente quando existirem cidadãos não
mais apenas deste ou aquele Estado, mas do mundo.
O fio da meada parece estar nos direitos humanos. Esses, para
Bobbio(1992), são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos
de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.
Daí a necessidade dos movimentos sociais de não só conquistá-los, mas
sobretudo de efetivá-los e mantê-los respeitados, pois, ainda segundo ele, uma coisa é
proclamar direitos, outra é desfrutá-los de fato. Indo por esse rumo, Bobbio(1992)
conclui que o problema grave do nosso tempo, com relação aos direitos do homem não é
mais “o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los”.
Assim, diz esse autor, o problema que temos diante de nós não é filosófico,
mas jurídico e, num sentido mais amplo, político”. Há que descobrir, na prática, o modo
mais seguro para garanti-los e impedir que sejam continuamente violados (Bobbio,
1992). Portanto, a efetivação de uma maior proteção de direitos do homem está ligada ao
desenvolvimento global da civilização humana. O isolacionismo pode levar ao fracasso.
O filósofo aconselha ainda uma visão planetária, mas com os pés na Terra:
Não se pode por a questão dos direitos do homem abstraindo-se dos dois grandes
problemas de nosso tempo – os problemas da guerra e da miséria, do absurdo contraste
entre o excesso de potência, que criou as condições para uma guerra exterminadora, e o
excesso de impotência, que condena grandes massas humanas à fome (Bobbio, 1992).
Bobbio(1992) valoriza o realismo e o equilíbrio: Não devemos ser
pessimistas a ponto de nos abandonarmos ao desespero, mas também não devemos ser
tão otimistas que nos tornemos presunçosos.
Segundo Bobbio(1992), quem ler a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 1948, e depois olhar em torno, será obrigado a reconhecer que, apesar das
antecipações iluminadas dos filósofos, das corajosas formulações dos juristas, dos
esforços dos políticos de boa vontade, o caminho a percorrer é ainda longo e terá a
impressão de que a história humana, embora velha de milênios, quando comparada às
enormes tarefas que estão diante de nós, talvez tenha apenas começado.
Mas, mesmo prudente, Bobbio(1992) tem pressa e nos agita com seu
inquieto e sereno humanismo: Com relação às grandes aspirações dos homens de boa
vontade, já estamos demasiadamente atrasados. Busquemos não aumentar esse atraso
com nossa incredibilidade, com nossa indolência, com nosso ceticismo. Não temos
tempo a perder.
É necessário repensar os direitos humanos, isto é, educar para direitos
humanos ou formar o cidadão para uma vida social consciente significa ir ao encontro do
cidadão-indivíduo, pois a sede, o lugar da ação do ato do formador é a consciência do
indivíduo.
Olhando para uma perspectiva de emancipação, as questões políticas sociais
são entendidas dentro do patamar do direito do Estado, onde os indivíduos tem uma
dimensão da subjetividade, mas também do coletivo, trabalhando essa questão da
população dita excluída numa perspectiva de construção histórica da própria sociedade,
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e não de culpabilização desses sujeitos. Pode-se concluir que o estado, pela simples
razão de ser Estado, enfrenta o paradoxo de, simultaneamente, desempenhar um duplo
papel de defensor e de violador dos Direitos humanos.
Seriamos tentados a dizer que ocorreu uma inversão radical na fórmula de
Hobbes, todos os Estados são bons (o Estado é bom pelo simples fato de ser Estado),
enquanto que todos os Estados são maus(O Estado é mau, essencialmente, pelo simples
fato de ser Estado ( Bobbio, 1992).
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O cárcere, como instituição do sistema de segurança pública, é sempre
invocado como solução para o problema da criminalidade e o criminoso tomado como
ameaça à ordem social. O sistema carcerário brasileiro enfrenta um sério problema,
mostrando-se cada vez mais falido ao ser incapaz de cumprir com sua função básica de
regenerar seus detentos.
Superlotação, maus-tratos, formação de facções criminosas, tráfico de drogas,
assassinatos, falta de condições higiênicas e alimentares, são algumas das provas da
ineficiência do sistema. É preciso buscar alternativas urgentes para que se diminua a
superlotação e também se desenvolva meios para a reinserção social do ex-detento na
vida em sociedade.
A política penitenciária é questão de segurança, mas a própria segurança é
questão de políticas públicas. Então, as políticas públicas têm que agir antes da prisão,
com questões de saúde, educação, moradia, do emprego.
O que a pesquisa vem demonstrando, até agora, é que antes da alternativa dos
presídios, tem que haver, por parte do Estado, um trabalho radical de combate a pobreza
e a exclusão social e nisso a educação poderá contribuir para mudar essa situação. Essa é
a perspectiva que o Programa Educação para a Paz, Cidadania e Direitos Humanos, nos
presídios do Estado do Espírito Santo, foi desenvolvido, como meio de avançar no
processo de paz cidadania e direitos e humanos.
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ARTIGO CIENTÍFICO 38:
ARTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Myriam Fernandes Pestana Oliveira175
A Penitenciária Feminina Estadual do Espírito Santo fica localizada no bairro Tucum na
cidade de Cariacica, que faz parte da região metropolitana da capital. Por ser a única
unidade prisional que atende o público feminino em todo o Estado, costuma ter um
número relevante de presidiárias.
O trabalho aqui relatado aconteceu no período de abril de 1998 a dezembro de 1999
dentro da penitenciária com o objetivo inicial de ocupar a mão de obra ociosa, localizada
ali, com confecção de trabalhos criativos, práticos e utilitários. Tendo com um dos
parâmetros que
O potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensível-culturalconsciente do homem, e se faz presente nos múltiplos caminhos em que o
homem procura captar e configurar as realidades da vida. [...] A produtividade
do homem, em vez de se esgotar, liberando-se, se amplia. (OSTROWER, 1977,
p.27)

A arte foi usada como mediadora entre a comunidade excluída a sociedade civil e o
poder público. A penitenciária que é considerada o “caixote de lixo da sociedade” foi o
palco de grandes descobertas e criações inusitadas a partir da participação das detentas.
Pode-se afirmar que a arte foi o pano de fundo para realização do trabalho social
realizado naquela detenção
Segundo Quintana (1988) a pedagogia social como uma área no campo do trabalho
social abrange desde atenção a infância abandonada, famílias desestruturadas,
adolescência e juventude jogadas a própria sorte, até atenção a grupos marginalizados
como imigrantes, minorias étnicas, presos, ex-presidiários, passando pela comunidade
hospitalar, famílias... Enfim comunidades específicas desprezadas e ou discriminadas
pela sociedade.
O sistema prisional existe com a obrigação de abrigar pessoas que comentem delitos que
prejudicam a sociedade, porém para oferecer condições de reabilitação e retorno ao
convívio social. Contudo pode-se afirmar que grande número de detentos que
conseguem retornar a sociedade não obtêm emprego, são os excluídos, e para sobreviver
continuam a vida “errada” retornando muitas vezes a detenção.
A idéia de exclusão social tem uma construção bastante sólida na tradição das
chamadas Ciências Sociais. Esta idéia está vinculada a participação no mercado,
estar excluído é estar fora do mercado. [...] Quando se fala em exclusão, a
referência imediata e a de não ter acesso a um conjunto de bens, materiais ou
simbólicos, ou ainda não se ter acesso à cidadania por expropriação de direito
civis ou sociais. (CASSAB, 2001, p.20).

1 ARTE NO PRESÍDIO, PRÁ QUE?
Oferecer oficinas de trabalhos artísticos as detentas no Estado do Espírito Santo tinha
como um dos objetivos mostrá-las que após cumprir o tempo de reclusão era possível o
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convívio social. A proposta da oficina foi trabalhar com a técnica do mosaico, já que
poderíamos desenvolver os trabalhos utilizando apenas papeis coloridos e cola, sem uso
de nenhum material cortante ou perigoso. Esta técnica requer muita paciência,
perseverança, e traz resultados geralmente agradáveis. No momento de apresentação da
oficina as participantes foi notado que nenhuma delas se interessou pelo assunto. A
diretora da instituição inscreveu 12 (doze) mulheres para participar da Oficina, visto que
não era possível haver outro tipo de indicação.
Dado a falta de interesse observado pela técnica, a Oficina inicial foi trocada por
cestaria, confeccionada a partir de rolinhos feitos com jornal, só depois de adquirir
confiança no trabalho e participação de quase todas as mulheres presas foi desenvolvida
oficina de estamparia e mosaico.
Este trabalho aconteceu devido meu interesse com aluna do primeiro período do curso
de licenciatura Educação Artística, no Centro de Artes da UFES – Universidade Federal
do Espírito Santo. Durante a confecção de uma peça de mosaico, feita com papel,
perguntei o professor a possibilidade de trabalhar com mulheres numa clínica que
atendesse doentes mentais ou numa prisão. O professor então respondeu que para
doentes mentais ele achava complicado, por ser uma técnica que requisitava
concentração e quando internado ou as pacientes estão agitados demais ou sonolentos,
devidos aos medicamentos que lhes são ministrados, porém na prisão, seria uma terapia,
e um trabalho social interessante.
Foi ai que partimos para preencher os requisitos dos tramites legais para um projeto de
extensão e procurar meios para viabilizá-lo. Após dois anos de solicitação foi
conseguido a partir de um convênio da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
com a Organização Não Governamental denominada Ação Comunitária do Espírito
Santo (ACES) e a empresa Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) a realização da
oficina.
As aulas eram ministradas inicialmente por mim nos dias de segunda-feira e quinta-feira
de 8:00h. Às 11:00h. Como estagiária recebendo uma ajuda de custo para lanche e
transporte. Após aproximadamente dois meses uma colega, Margareth Brício Amaral,
que não era da universidade, pediu para me acompanhar neste trabalho e ficou até final.
Durante a realização do trabalho foi possível realizar estudo de cores, conversa informal
sobre artistas locais, a partir de notícias que eram vinculadas nos jornais, já que era a
nossa matéria prima para confeccionar as peças. A técnica da cestaria que foi a primeira
utilizada na oficina, logo espalhou pelo presídio, assim que algumas dominaram o modo
de fazer. O objetivo principal do trabalho era dar visibilidade ao potencial criativo de
cada uma delas e consequentemente delas na sociedade.
2 OS MAIORES DESAFIOS...
Convencê-las participar das aulas... Foi um dos maiores desafios. Imperava naquela
prisão o mau humor, a falta de simpatia, sorrisos só irônicos. O local não era insalubre
nem sujo, provavelmente por ser frequentado por mulheres. As celas eram bem
cuidadas, com boa ventilação natural, camas de alvenaria e não tinha superlotação de
pessoas. Tudo para ser um local agradável e proporcionar uma excelente reabilitação, se
não fosse o excesso de ociosidade.
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A primeira impressão que eu tive é que o tempo era contado com conta gotas. O que se
encontrava em cada cela eram mulheres sentadas ou deitas no chão ou na cama, quem
fazia alguma coisa, lia ou folheava revista de fofoca. Outro detalhe mórbido era a
música, que ia de Chitãozinho e Chororó até Roberto Carlos passando pelo Padre
Marcelo. Se tivesse dois rádios na mesma cela, cada um estaria tocando um tipo de
música e no maior volume possível, isto em cada compartimento, não havia consenso na
escolha do repertório, nem entre duas pessoas.
Os trajes usados por elas também era nada visualmente discreto e a fumaça de cigarro
fazia parte do ambiente o tempo todo. Mesmo com toda esta desarmonia não foi fácil
anima-las a fazer parte do grupo para a aula de cestaria.
A estratégia utilizada foi começar o trabalho sozinha. No primeiro dia de trabalho passei
de cela em cela convidando e ouvi todos os NÃOS, então sentei sozinha na última sala e
comecei trabalhar solitariamente. Elas vinham uma de cada vez e eu continuava
convidando, até que uma delas resolveu aceitar o convite, sentou do meu lado e me
pediu para ensiná-la. Assim que se entusiasmou com o aprendizado chamou outra colega
para acompanhar e no próximo encontro as duas já me aguardavam ansiosamente para
iniciar a confecção das cestinhas.
Os primeiros encontros contaram com a participação de apenas três, no máximo cinco
delas, até que o trabalho começou ter visibilidade naquele espaço e chegar até mais de
quarenta participantes. É importante ressaltar que não só no horário da oficina que elas
se empolgaram com o trabalho, os corredores da penitenciária, pareciam um enorme
atelier, a produção de cestinhas de jornal contaminou quase todos habitantes daquele
lugar que começou ficar habitável.
No artigo intitulado “Uma aproximação à pedagogia” o escritor André Soriano Diaz
(2006) afirma que:
Como aquisição de competências sociais, a educação social entendida deste
modo é uma ação educativa que procura que os indivíduos pertencentes a uma
determinada sociedade se formem e adquirem as habilidades e competências
sociais, consideradas necessárias para alcançar a integração social. Proporcionar
aquela população carcerária a condição de produzir e exercitar a criatividade,
foi o meio de fazê-las ver ou se verem como seres sociáveis, pertencentes a uma
comunidade.

Outro grande desafio foi mostrar que não era brincadeira, ou conversa fiada, era
compromisso, trabalho responsável. Depois que a maioria se envolveu no trabalho e a
oficina de cestaria tinha uma participação efetiva, muitas delas comentaram que já
estavam cansadas de promessas de cursos iniciados sem continuidade e finalização. A
maior preocupação foi cumprir horário, não faltar, não chegar atrasado, não prometer
sem poder cumprir, não deixar faltar material para a oficina. Só quando a oficina foi
vista e entendida assim as participantes puderam, ou melhor, se sentiram a vontade para
frequentar sistematicamente, produzir com vontade, e principalmente ensinar as que não
frequentavam.
Foi complicado inicialmente dividir o material e construir o modelo coletivo de trabalho.
Nas primeiras aulas, como a frequência eram muito baixas, quando o grupo começou
crescer, as mais antigas, chegaram primeiro e o material sumiu. Precisou existir uma
conversa sobre a necessidade da partilha, do trabalho coletivo, para evitar este tipo de
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aborrecimento. Foi surpresa como o diálogo funcionou ninguém resistiu o material
apareceu e a oficina pode continuar.
Outro impasse foi conseguir companheiro ou companheira para trabalhar junto. A
penitenciária fica localizada distante da universidade e da minha residência. Desde o
início o professor que ficou responsável pelo projeto sugeriu que eu não assumisse
sozinha, que seriam melhor pelo menos duas pessoas, para fazer este trabalho. A
proposta foi apresentada a vários universitários, contudo por ser considerado um
trabalho perigoso, não era de bom tom, convidar os alunos. A estratégia foi conversa
informal prá ver se alguém se oferecia. Uma pessoa chegou a se colocar a disposição e
marcar encontro no primeiro dia para que fossemos juntas, porém não apareceu no lugar
marcado e depois justificou que foi aconselhada pela família não assumir este tipo de
compromisso.
3 MEDIAÇÃO COM A COMUNIDADE
A trama feita com rolinhos de jornal precisava ir além da trama que já estava
acontecendo dentro da penitenciaria. As meninas, que variavam de 18(dezoito) a (70)
setenta anos, já conseguiam emprestar material umas pras outras, não fumar no horário
da aula, se arrumarem para ir pra aula, porque a professora vai chegar. Enfim depois de
aproximadamente seis meses de aula o clima na detenção já era este, até o cheiro cigarro
era menos agressivo.
Era necessário envolver a comunidade do entorno também. Todos são responsáveis,
ninguém estaria pagando pena porque acha bonito, ou acha cadeia um lugar próprio pra
viver bem. Inicialmente o trabalho visava proporcionar a cada participante a condição da
vivência coletiva a partir do trabalho individual.
Com a continuidade do trabalho, que iniciou para acontecer por um período de no
máximo seis meses e durou quase dois anos, viu-se a necessidade de sair dos muros da
cadeia. Para tanto foram organizadas exposições em espaços frequentáveis pela
sociedade capixaba e dado condições para grandes encomendas de instituições públicas.
“[...] o homem à medida que constrói sua singularidade atua suas condições objetivas da
sociedade, transformando-as.” (FREITAS, 2002 p.168).
4 POSSIBILIDADE PARA O TRABALHO ACONTECER
Não seria possível desenvolver um trabalho como este sem a participação da sociedade
civil de instituições públicas e privadas. Como a oficina foi projetada para acontecer em
um determinado espaço de tempo e contar com um fixo de participantes, foi planejado
um gasto de material de consumo para esta previsão. No decorrer surgiu a necessidade
de alterar todo planejamento, visto o aumento gradual do número de participantes e da
produção delas que superou, em muito, o esperado.
Além da técnica que se propunha ensinar havia a necessidade de mostrar este trabalho
em espaços frequentáveis pela sociedade em geral, o que envolvia mais ajuda. Por isso
foi fundamental o convênio da UFES/ACES/CST que administrava trabalho como este
nas comunidades da região metropolitana de Vitória. Através deste tipo de administração
todo material de consumo, divulgação dos acontecimentos da oficina, transporte,
relatórios, enfim toda logística que envolvia o trabalho ficava a cargo do convênio,
assim era possível prometer, cumprir e realizar o trabalho sem maiores transtornos.
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Outro importante apoio foi o recebido da imprensa nas diversas instâncias. A divulgação
da oficina mostrando o que acontecia com aquele público, que geralmente não é o que se
costuma ver, foi fundamental para a mudança de olhar da sociedade. Os
questionamentos oriundos daquelas reportagens eram os mais inusitados possíveis, a
sociedade não só perguntava se não era perigoso o nosso trabalho aquelas presas, até se
podia ajudar de alguma maneira, doando jornais e revistas usadas ou comprando os
objetos produzidos por elas.
O envolvimento da sociedade além de importante foi incentivador para que o
acabamento das peças confeccionado na oficina fosse bem feitos, o uso das cores bem
pensado e a produção fruindo muito bem. Sem contar com o orgulho que proporcionava
as participantes cada vez que ouviam elogios seus ao trabalho.
Durante o período da oficina foi possível organizar uma exposição no hall de entrada da
sede do Serviço Nacional do Comércio (SENAC), que fica localizado na Avenida Beira
Mar no bairro Bento Ferreira em Vitória. Houve um vernissage com coquetel de abertura
e contou com a presença de representantes das secretarias de estado da justiça, da
cidadania, da ACES, da UFES da sociedade e seis delas puderam participar.
A exposição teve uma boa visitação, pois duraram vinte e cinco dias, as peças foram
colocadas a venda, todas tinham identificação o que possibilitou repassar o pagamento a
quem fez. Do dinheiro adquirido com a comercialização das cestinhas foi descontado
uma pequena porcentagem para compra de tinta e cola para ser revertido em mais
produção, tudo foi dialogado antes de acontecer a venda dos trabalho.
No mês de novembro elas foram convidadas para participar de um bazar de natal que
aconteceu na Escola de Arte FAFI, que fica localizada na Avenida Jerônimo Monteiro
no centro de Vitória. O bazar tinha participação de trabalhos de outros grupos de
produção de trabalhos artesanais, duraram quinze dias e teve uma boa comercialização.
O dinheiro foi repassado da mesma maneira da exposição anterior.
Outra forma de comercializar foram as encomendas feitas pelas pró reitorias da UFES
para dois grandes eventos um regional outro nacional que aconteceram aqui. Sair com
esta produção da penitenciaria feminina e principalmente com os trabalhos identificados
levando nome do projeto e nome da autora foi uma maneira de voz aquela população
carcerária que só aparece na coluna policial dos noticiários. Por isso foi fundamental o
papel da imprensa neste projeto.
5 O QUE FOI COLHIDO?
Além de melhorar a auto-estima das mulheres da penitenciária estadual feminina este
projeto de extensão da universidade proporcionou muito mais que o aprendizado de
técnicas artesanais. Além da cestaria, como já foi citado, foi trabalhado o mosaico e a
estamparia, porém timidamente, num curto espaço de tempo, isto porque o trançado da
cestinha já havia feito o entrosamento entre as meninas da cadeia e entre suas famílias
também.
A comercialização das cestinhas teve inicio com as famílias. Nas visitas semanais as
cestinhas eram levadas para as comunidades e comercializadas pelas famílias. Logo as
encomendas apareceram e as vendas foram aumentando. Este processo não tinha nossa
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mediação, a responsabilidade era delas com seus respectivos parentes, só nos cabia
alertar a necessidade de separar o dinheiro pra comprar mais material, para que não
faltasse para cumprir seus compromissos. Muitas relatavam o sucesso das vendas e o que
faziam com o dinheiro, que ia desde comprar cigarros e cartão telefônico, até juntar pra
comprar tênis e mochila para os filhos.
Além do interesse das famílias em comercializar os produtos o relacionamento entre elas
teve mudança brusca, pra melhor. Elas formavam pequenos grupos pra dá conta das
encomendas que precisavam ser entregues todos os domingos. Algumas tinham
facilidade pra fazer os rolinhos, outras pra tecer a cestinha, outras para o acabamento e
outras pra pintar, assim entre elas os grupinhos eram formados e consequentemente
todos ganhavam, porque quem não tinha encomenda era convidada a trabalhar com
quem tinha.
A produção da aula era separada da produção das encomendas. Tudo era chamado
carinhosamente de cestinha, porém os objetos confeccionados eram cestas de vários
tamanhos e modelos, bandejas, porta retratos, portas jóias, etc. Vale ressaltar que a partir
da técnica que era ensinada elas criavam modelos e inovavam. Tivemos notícias de
algumas que após ter a concessão da liberdade continuaram a produção e
comercialização das cestinhas, que foi uma maneira de ajudar no sustento da família e
ter um ganho para reiniciar suas vidas de cidadãs.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
“A educação social alcançará o seu verdadeiro espaço quando conseguir melhorar a
convivência entre os cidadãos” (Diaz, 2006). Este projeto de extensão da UFES através
da oficina oferecida na Penitenciária Feminina do Estado teve como maior resultado a
melhoria da convivência entre as participantes, suas famílias e a sociedade em geral.
Foi muito gratificante pra mim a possibilidade de realizar um trabalho como este,
acredito que todos nós envolvidos saímos vitoriosos. O maior retorno foi o entrosamento
social, e por mais incrível que pareça, não registramos nenhum incidente durante o
período de convivência com aquele público.
Apesar de todo apoio da imprensa e sociedade em geral e a constatação dos resultados
positivos o projeto precisou ter um fim. É muito difícil desenvolver um trabalho como
este sem contar com a colaboração de instituições que tenham condições de dar suporte
para viabilizá-lo.
Cabe ressaltar que apesar a visibilidade que teve o trabalho para toda sociedade, não foi
possível continuar, pelo menos via o mesmo convênio, por falta de interesse de outro
aluno, ou de outro professor de assumir, já que meu vinculo como aluna universitária
havia terminado. Provavelmente não houve interesse de procurar alguém que pudesse
continuar o trabalho. Enfim sem juízo de valor e sem precisar procurar culpado. É
lastimável que um trabalho como este não tenha continuidade, o interessante que precisa
ser um trabalho sério de compromisso de respeito, a todos envolvidos, a toda produção
oriunda do trabalho ali desenvolvido.
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ARTIGO CIENTÍFICO 39:
O QUE A LUZ PODE NOS CONTAR 176
Marieta Vieira Messina177
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar as experiências de ensino-aprendizagem propiciadas pela
fotografia nos processos de educação formal e não-formal, uma construção que iniciou na faculdade e teve
um desdobramento junto a crianças que tinham como marca o não-saber, segundo a escola que
freqüentavam. A construção de uma máquina pinhole no espaço acadêmico necessitou que fosse deixado
de lado a pressa, e degustada com calma cada etapa do fazer a máquina “da latinha”. Esse processo
conduziu a um refinamento que foi aplicado ao olhar e à escuta para as potencialidades das crianças.
Apresento o registro de uma intervenção psicopedagógica, com crianças que estão em processo de
aquisição da leitura e, que ainda não escrevem, onde a fotografia foi usada para registrar o processo de
construção de saberes. Descrevo como a fotografia possibilita uma marca que territorializa e dá um
substrato para que a autoria seja registrada e visualizada, garantindo a cada criança a possibilidade de
expressar os vários saberes que ela domina. Esses registros constatam que, independente do recurso, a
fotografia possibilita trabalhar em espaços formais e não-formais de aprendizagem, estimulando a
imaginação e, consequentemente, a criatividade.
Palavras-chave: Fotografia. Pinhole. Educação formal e não-formal. Aprendente. Ensinante.

INTRODUÇÃO
“Eu percebia cada vez mais a beleza e a
claridade do dia quando a luz dourada do sol
brincava através das folhagens verdes. Mas
tinha o pressentimento da existência de um
mundo de sombras, cheio de interrogações
angustiantes, ao qual eu não poderia escapar.”
Carl Gustav Jung

LUZ... Com ela pode-se escrever! Fotografar!
Deixe a luz entrar por uma mínima fresta e acontecerá uma escrita, em preto e branco ou
com todas as nuances de cores que nossos olhos podem captar. Se for bem cedinho, se
for ao meio dia, se for ao fim da tarde, serão escritas diferentes de uma mesma imagem.
Qual delas traz mais brilho, mais presença, mais informações?
O que a luz pode nos contar?
Tudo começou com a proposta intrigante de fabricar uma máquina fotográfica. Entre a
proposta de fabricar a máquina fotográfica, sua confecção, fotografar materiais e cenas
diversas, revelar as fotos e apresentá-las para a turma, foram 20 aulas aproximadamente.
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De certa forma foi como estar no filme, que me intrigava quando era adolescente,
“Viagem no túnel do tempo”, pois não utilizei, por um período, os recursos tecnológicos
que a máquina fotográfica digital oferece. Tive que deixar de lado a pressa para degustar
com calma cada etapa do fazer a “máquina da latinha”. Não tem para comprar, disse o
professor, é para fazer! A ansiedade, a frustração e a surpresa foram constantes nesses
dias.
É preciso prestar atenção às etapas da construção da máquina “pinhole”, usar os
materiais corretos. E o faz e refaz entra num jogo de possibilidades. Não é a realidade,
não é a imagem dela. É o entre, pois entre tirar a tampa do visor e fechá-la, quanto de luz
sensibilizou o papel? O que o meu olho capta e o que fica registrado no papel fotográfico
me indica que as aparências enganam. É preciso olhar de novo, é preciso imaginar a
abrangência do “olho” da lata e qual a imagem que ficará gravada. São possibilidades...
Com a “pinhole”, o tempo é mais lento, devido ao processo de confecção e preparo da
máquina, a estética das fotos é em preto e branco, a imagem registrada é rústica e o
resultado é inesperado, com muitas possibilidades de erro.
Das várias fotografias tiradas, a única que ficou boa foi a do pátio de estacionamento,
próximo a biblioteca do Campus II da AEV/FAESA. (Figura 1). Ao olhar o negativo e a
cópia contato, as nuances das diversas cores, as formas definidas, os detalhes da imagem
foram buscadas. Foi com desapontamento que a imagem desfocada foi tendo significado
e aos poucos a paisagem retratada foi tomando forma. Quanto do olhar de quem
fotografa fica registrado no papel fotográfico?

Fig. 1: pátio de estacionamento próximo a biblioteca do Campus II
Desde a sua invenção, a máquina fotográfica vem sendo usada e isso possibilitou-nos
saber como o ser humano lida com esse modo de registrar a vida e a sua fugacidade,
tornando alguns momentos eternos, fixados em um papel. Por muito tempo, esse fazer
era exclusivo dos fotógrafos profissionais que eram contratados para registrar os eventos
mais importantes. Quando o registro era relativo à família, percebe-se que eles eram
envoltos em solenidade, pois mostravam seus componentes em suas melhores vestes, as
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pessoas se punham à frente de suas casas e a hierarquia existente era bem definida e
evidente.
À medida que os avanços tecnológicos foram ocorrendo, o fotógrafo foi sendo
gradativamente dispensado e as pessoas se tornaram autodidatas no assunto. Os registros
foram ficando mais intimistas e fotografar deixou de ser tão solene como no início,
passando hoje a ser considerado um evento corriqueiro.
Com as máquinas digitais, sem o gasto da compra do filme e das cópias das fotografias,
o tempo despedido para fazer a revelação, as pessoas passaram a fotografar
compulsivamente. O encantamento pode estar no imediatismo da obtenção da imagem,
pois seu fluxo é atual, a imagem gerada tem definição máxima, é colorida, mas também
pode ser em preto e branco, o objeto é definido e tem-se o controle prévio da imagem
que será registrada. Abaixo, uma foto tirada no mesmo local da figura 1, com uma
máquina digital (Figura 2: pátio de estacionamento próximo a biblioteca do Campus II,
da AEV/FAESA)

Fig. 2: pátio de estacionamento próximo a biblioteca do Campus II
A rapidez do resultado dessa foto foi um pouco frustrante, pois faltou a ansiedade do
entre. Com a “pinhole”, o que acontece no espaço entre preparar a máquina, fotografar e
revelar a foto, são possibilidades. No entanto, com a máquina digital, o espaço de tempo
entre apertar o disparador e a imagem no visor, não leva o tempo de um suspiro.
Percebe-se também o desejo de que tudo seja registrado. Assim tiram-se inúmeras fotos
até que todos os detalhes percebidos com o olho, sejam também registrados na imagem
captada pela máquina.
Observa-se também que as pessoas passaram a considerar importante registrar seu
cotidiano, voltando a lente para si mesmas, procurando seus melhores ângulos, e, não
sendo isso suficiente, passaram a divulgar suas fotos, inúmeras fotos. Não bastando têlas, é necessário divulgá-la para o mundo, pela Internet.
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A importância deste trabalho está em propiciar um desaceleramento no processo de
buscar resultados ótimos em tempo mínimo, e o objetivo é possibilitar compreender um
recurso que permite realizar trabalhos com populações em que educação não-formal abre
mais possibilidades que a formal.
Entende-se por educação não-formal todo processo de construção de
conhecimento, nas mais diversas áreas, que não perpasse a educação escolarformal e que vise os indivíduos que dele fazem parte. Vislumbramos a
possibilidade de potencializar os usos da imagem e do imaginário ao elaborar
conhecimentos [...] (BORGES apud SIMSON, 2001, p. 277).

Nesse processo, após construir a máquina “pinhole”, foram escolhidos locais para fazer
as fotos. Deixar a câmara escura; colocar o papel fotográfico no interior da lata; tampar;
sair da sala; descer as rampas; olhar e olhar o campo; posicionar a máquina; tirar a tampa
do visor; contar 1001, 1002, 1003 - para administrar o tempo registrado no relógio por
meio de um tempo verbal; tampar a máquina; subir as rampas; entrar no mundo escuro;
tirar a tampa; colocar o papel na bandeja com revelador, depois na bandeja com o
fixador, lavar e secar; sair da sala e... tudo escuro..., ou tudo branco.
E fazer tudo de novo! Foram inúmeras as vezes que o processo foi vivenciado: estar em
outro tempo, fazer e fazer de novo! Sobre estar no lugar de aprendiz, Fernandez (2001,
p. 55) diz que
“O aprendente situa-se na articulação da informação, do conhecer e do saber,
mas particularmente entre o conhecer e o saber”.
Aprender é ir do saber apropriar-se de uma informação dada a partir da
construção do conhecimento; processo no qual intervêm inteligência e
desejo.

Dessa experiência como aprendente surgiu a idéia de usar a fotografia para registrar o
atendimento psicopedagógico com crianças, em um espaço não-formal de aprendizagem.
Fazendo uma comparação entre o processo de produção da máquina e da realização das
fotos, com a educação não-formal, pode-se dizer que é atuar em um campo onde as
pessoas não assimilaram o “fast food”, onde o aprender se dá no cotidiano de suas ações,
e está intimamente ligado ao dia-a-dia da comunidade. O aprender se dá na interação
com o campo e com as pessoas bem próximas. Nesse contexto o fazer exige o seu
tempo, o seu olhar, a sua disponibilidade para a interação.
Como explica Simson (2001, p. 10)
[...] é importante que essa proposta de educação não-formal funcione como
espaço e prática de vivência social, que reforce o contato com o coletivo e
estabeleça laços de afetividade com esses sujeitos. [...] As atividades de
educação não-formal, precisam ser vivenciadas com prazer em um local
agradável, que permita movimentar-se, expandir-se e improvisar,
possibilitando oportunidades de troca de experiências de formação de grupos
(de proximidade, de brincadeiras e de jogos, no caso das crianças e joves de
contato e mistura de diferentes idades e gerações.

Atuar na educação não-formal é possibilitar ao sujeito aprendente e ensinante atuar em
um espaço-tempo diverso do que prega a nossa sociedade capitalista. É entrar num ritmo
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como os dos ciclos da natureza, onde há o tempo de plantar e o tempo de colher. E se
assim não for, serão necessárias as estufas, os agrotóxicos, os adubos.
Em um trabalho que a Associação Brasileira de Psicopedagogia, núcleo Espírito Santo,
realiza em parceria com uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de Vitória e um
Centro Cultural, quinze crianças com dificuldades de, ou na aprendizagem, foram
atendidas durante o segundo semestre de 2009. Durante esse período, a fotografia foi
utilizada para fazer os registros de diferentes momentos vividos por um grupo, de três
dessas crianças.
A fotografia é recurso que recupera a atenção, afeto e reflexão sobre
percepções e objetos mecanizados, inscrevendo modos de subjetivação frente
ao estranhamento do comum, num processo de desnaturalização do sóciohistórico. Trata-se da imagem como um ícone da realidade, que cria a
possibilidade de tornar visível o aspecto semiótico ou sígnico da realidade.
Posto que o discurso imagético, embora “nem sempre remeta ao visível, toma
alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da
produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém
que a produz e que a reconhece” (Joly, 1996, p. 13) (STRAPPZAZON et al.,
2008).

Com o objetivo de aguçar a imaginação das crianças começamos a contar histórias e a
primeira delas foi “A onça e o bode” (CASCUDO, 2000, p.205). Ao manusear um livro
do contador de histórias Roberto Carlos Ramos (2000), um dos meninos disse que
adorava histórias de terror. Uma das psicopedagogas sugeriu a história da “Mula-semcabeça” que havia no livro e no encontro seguinte os personagens da história foram
apresentados às crianças e confeccionados por elas. Os personagens foram retirados de
um cartaz do Ministério da Saúde e colados em rolos de papelão de papel higiênico. As
casinhas foram confeccionadas com papel cartão, pintadas com lápis de cor. No mesmo
dia a história foi contada por uma das psicopedagogas e em seguida pelas crianças
(Figura 3).
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Fig. 3: fotografias tiradas pelas crianças durante o processo de construção do cenário
da história da “Mula-sem-cabeça”.
Na figura 4 as crianças observam algumas das fotografias já tiradas por elas e pelas
psicopedagogas.

Fig. 4. Observação de fotografias.
Após os trabalhos as brincadeiras livres aconteciam e uma das preferidas era jogar o
balão um para o outro sem deixá-lo cair. A figura 5 registra um desses momentos e
também quando um dos meninos nos convidou a ver o que ele sabia fazer: virar estrela e
plantar bananeira. Na mesma figura eles fazem pose, ao redor de uma árvore de natal
confeccionada com revista, para o colega fotografar.

A brincadeira preferida
dos meninos:
jogar balão.

Olha o que eu sei fazer!

Fazendo pose para o
colega fotografar.

Fig. 5: jogando bola, plantando bananeira e fazendo pose.
Fotografar é narrar o que antes escapava ao olhar, ao pensar e ao sentir, onde
novos sentidos tomam a cena e o ‘click’ momentaneamente versa sobre a
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escolha do (con)texto a ser analisado como revelador da permanente tensão e
comunicação entre o real e o imaginário, a subjetivação e a criação. Socializar
a imagem ao grupo, assim como em exposição oficial ao outro, é submeter-se
às negociações de significados, é estar na esfera dialógica e autoritária da qual
jamais se saiu. Neste sentido, dizemos de situações nas quais os jovens
puderam pensar seus olhares e estranhar seus modos de representar a
realidade subjetiva e objetiva ao fazer uso dos produtos técnico-culturais de
sua época (STRAPPZAZON et al., 2008).

Outra atividade realizada foi a confecção de uma maquete representando o caminho que
as crianças percorrem, de suas casas até o local dos atendimentos.
Nesse processo, as crianças foram convidadas pelas psicopedagogas178 a localizarem
suas ruas em um mapa da região onde moram. Para a nossa surpresa, a ruas onde moram
não estavam representadas no mapa da cidade. Assim, a região foi localizada no mapa e
depois, foi sugerido que elas traçassem o percurso que fazem até chegar ao local dos
atendimentos psicopedagógicos (Figura 6)
[...] se a imagem fotográfica nasce da observação de uma realidade que está
contida em uma estrutura cultural, ela vem carregada de significados, de
fragmentos que deverão ser moldados em um relato único e revelador. A
imagem comunga com o texto para nos fazer melhor compreender e elaborar
uma análise desses significados (ANDRADE, 2002, p. 52).

Fig. 6: etapas da construção do caminho de casa até o Centro Cultural.
Quando as crianças sabem algo que não é do domínio das psicopedagogas, elas se
tornam as ensinantes. Fernandez (2001, p. 59) esclarece que “[para] poder aprender o
sujeito precisa apelar simultaneamente às duas posições, aprendente e ensinante.
Necessita conectar-se com o que já conhece e autorizar-se a “mostrar”, a fazer visível
aquilo que conhece [...]”.
A partir do percurso descrito e desenhado, uma maquete foi construída (figura 7),
contendo em seu relevo toda a leitura do espaço geográfico, social e emocional
percorrido pelas crianças, contemplando a topografia, a vegetação, as edificações e as
ruas pelas quais andam. Assim, cada criança pode recriar o que vive, no imaginário
178
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(quantas dimensões são usadas em sua elaboração?), na folha de papel e no quadro, em
duas dimensões e depois na maquete, em três dimensões
[...] além da coleta minuciosa de dados e da compilação de documentos, olha
cautelosa e diretamente para os instantes. Olha cada comportamento na rotina
de trabalho, detalhes como o cuidado com o corpo, a maneira de preparar a
comida, o tom de conversa, a vida social em volta do fogo, hostilidades e
simpatias entre eles... [...] (ANDRADE, 2002, p. 55).

Fig. 7: etapas da construção da maquete.
Alícia Fernandez179 (2010) disse sobre essa experiência:
Ao construir a maquete, vocês habilitaram essas crianças para habitar o
espaço que elas moram. O espaço geográfico é que pode acolher a escritura
[escrita]. O espaço geográfico é a superfície que me permite reconhecer-me.
A criança pode situar onde estou, para que no futuro possa responder com
quem estou, para depois responder, quem eu sou.

Na maquete, as casas e piscinas, as escadarias que dão acesso a elas, o local onde
aprendem a tocar os instrumentos que usam na Escola de Samba, a Catedral, o Palácio e
o Teatro Carlos Gomes, foram presentificados.
No dia em que o trabalho do grupo foi encerrado, foi festejado o aniversário das três
crianças, pois uma delas disse que só o seu aniversário não era comemorado em sua casa
(figura 8, onde estão expostas as caixas de trabalho e uma das crianças tira uma foto do
bolo).
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Fig. 8. Caixas de trabalho e bolo.

CONCLUSÃO
A fotografia permite registrar as etapas dos ciclos vividos e, através das imagens,
construir leituras que diferem da propiciada pela escrita alfabética e que não dependem
só dela. Possibilita que através da luz se chegue a outra grafia. A grafia das imagens que
formam outros textos.
São inúmeras as possibilidades que a fotografia oferece para trabalhar nos espaços
formais e não-formais de aprendizagem.
Aprendemos a ver apenas o que praticamente precisamos ver. Atravessamos
nossos dias com viseiras, observando apenas uma fração do que nos rodeia.
Os homens modernos não são bons observadores, e o uso de uma máquina
fotográfica pode auxiliar sua percepção. No caso da antropologia, o ato de
fotografar pode dar uma visão global e uma observação detalhada
(ANDRADE 2002, p. 54).

Borges (apud SIMSON, 2001, p. 278) cita Ítalo Calvino para explicar como que a
fotografia pode ser utilizada para trabalhar a imaginação:
Em seu ensaio, Seis propostas para o próximo milênio, Ítalo Calvino (1990) considera,
baseado no conceito de imaginação formulado por Dante, que
podemos distinguir dois tipos de processos imaginativos: o que parte da
palavra para chegar à expressão verbal. O primeiro processo ocorre
normalmente na leitura: lemos, por exemplo, uma cena de um romance ou a
reportagem de um acontecimento num jornal e, conforme a maior ou menor
eficácia do texto, somos levados a ver a cena como se esta se desenrolasse
diante de nossos olhos, se não toda a cena, pelo menos fragmentos e detalhes
que emergem do indistinto.
No cinema, a imagem que vemos na tela [...] foi primeiro “vista”
mentalmente pelo diretor, em seguida reconstruída em sua corporeidade num
set, para ser finalmente fixada em fotogramas de um filme, todo o filme é
pois, o resultado de uma sucessão de etapas, imateriais e materiais, nas quais
as imagens tomam forma [...] (p. 99).
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Imaginar para sonhar e sonhar para criar! Permitindo estabelecer vínculos com o objeto
de estudo, com o grupo social e com quem ensina. É criar possibilidade de ensinantes e
aprendentes trocarem de lugar.
O que foi relatado nesse artigo representa algumas das reflexões elaboradas durante as
aulas da Disciplina I da Ênfase em Educação – Estudos Especiais em Psicologia e
Educação, que oportunizou compreender o contexto da educação não-formal e a utilizar
o recurso da fotografia como modo de ler o mundo, com criatividade e criticidade.
No trabalho psicopedagógico a fotografia possibilitou a construção da identidade das
crianças e o registro das atividades desenvolvidas para além da escrita alfabética e da
leitura de textos formais.
Maria da Graça Von Kruger Pimentel180 ao fazer a covisão (visão compartilhada) do
trabalho realizado com as crianças comentou que
A fotografia é uma leitura/escrita do olhar... é uma forma de escolha, de
seleção do que realmente nos toca e que importa ... e como é fundamental
para as crianças ( aliás para todas as pessoas...) falar disso ...sem precisar
necessariamente articular com palavras... Uma outra forma de vivenciar a
autoria...

Como acontecia após cada encontro, também no último dia de trabalho, foi pedido que
cada criança escolhesse uma palavra que representasse o que elas acharam das atividades
realizadas. As respostas foram: maravilhoso; bonito; especial.
Dentre as atividades realizadas, os destaques foram para as atividades de enfeitar as
caixas de trabalho e confeccionar dobradura.
Quando perguntadas sobre o que aprenderam ali e levaram para a escola, elas disseram:
aprendi a ler; aprendi a ler e a fazer dobraduras; aprendi a fazer dobraduras e ensinei
para a minha família. Verifica-se aqui, que “[um] sujeito constitui-se como autor
(processo que é um contínuo, nunca acabado e iniciado inclusive antes do nascimento) a
partir
da
mobilidade
entre
seus
posicionamentos
ensinantes
e
aprendentes” (FERNANDEZ, 2001, p. 60).
Fazendo um paralelo entre o processo vivenciado com a confecção e o manuseio da
“pinhole” e o processo psicopedagógico, percebo um trabalho elaborado com cuidado e
afeto.
Com a máquina, não interessa tanto o produto final e sim o refinamento do olhar, a
alegria das pequenas vitórias, a paciência de começar de novo e a cada fotografia
aprender mais um pouco. Com as crianças o olhar dos ensinantes também precisa ser
refinado e, cada aprendizado novo, é uma grande vitória. A alegria estampada no olhar
de cada criança ao enfeitar suas caixas de trabalho, contar e recontar histórias com
personagens confeccionados por elas possibilitou a visibilidade de seus aprendizados, a
concretude de algo imaginado e tornado real. Ao construir as dobraduras com o formato
de hélices de helicóptero e vê-las voar pela sala e a possibilidade de ser um ensinante,
em casa ou na escola, de algo que sabem, lhes deu a certeza de que podem aprender e
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podem ensinar. Tudo isso abre espaço para a autoria de pensamento que é o objeto da
psicopedagogia.
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ARTIGO CIENTÍFICO 40:
POLÍTICA EDUCACIONAL PARA O CAMPO: O PROGRAMA DE
VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO RURAL – PROVER, NO MUNICÍPIO DE
JAGUARÉ – ES.
Charles Moreto181
Resumo: Trata da experiência de implantação do PROVER em Jaguaré – ES, nas escolas uni e
pluridocentes, que atendem alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Discute as necessidades de
adequações administrativas e pedagógicas empreendidas, como o aumento da carga horária docente, a
realização de planejamentos coletivos semanais, a implantação de instrumentos medotológicos como a
Ficha Pedagógica e o Diário do Aluno para fomentar os princípios pedagógicos de Conhecer – Analisar –
Transformar. A experiência tem contribuído para a gestação de uma educação do campo nas escolas em
questão.
Palavras-chave: Educação do campo. Séries iniciais do Ensino Fundamental. PROVER.

1 INTRODUÇÃO
As discussões sobre a educação do campo têm ganhado espaço nas produções
acadêmicas no Brasil, sobretudo a partir da década de 1990. Entre os fatores que
contribuíram para aumentar o interesse de pesquisadores sobre a temática, podemos
destacar a atuação dos Movimentos Sociais, entre eles o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, sobretudo seu Setor de Educação; a promulgação da Constituição
Federal de 1988, resultado de intensos debates da sociedade, garantindo liberdades e
direitos civis a grupos até então marginalizados e invisibilizados pelo Estado e suas
“políticas públicas” tendenciosas; a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/96 e, mais recentemente, a apresentação das Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Ressaltamos que os
aspectos legais acima mencionados são fruto dos Movimentos Sociais pró-educação do
campo.
Enfatizamos, porém, que apesar das conquistas, muitos são os espaços do rural onde a
educação do campo se faz presente. Em outras palavras, muitos são os espaços do rural
onde a educação mostra-se insensível e não comprometida com suas realidades.
Cavalcante (2009, p. 1) assim pronuncia-se a esse respeito:
O paradoxo talvez, é que a “educação do campo” ao alcançar o universo
retórico e legalista das políticas educacionais brasileiras já no século XXI,
pode não estar de fato sendo apropriada pelos (significativos) pedaços do rural
que não se encontram em “movimento” (este rural ainda sob a lógica da
produção capitalista, muitas vezes inerte ao mundo de lutas e labutas dos
movimentos sociais em diferentes cantos do Brasil nos últimos vinte anos)
(grifos da autora).
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É fato que a educação rural instituída no Brasil a partir do século XX, além de estar
atrelada
ao
mundo
da
produção
capitalista,
chegava
em
“doses
residuais” (CAVALCANTE, 2009) por meio de campanhas e projetos que tinham um
claro objetivo de conter a população rural no campo, mesmo que não tivessem condições
de nele viver. Além disso, prevalecia, como ainda hoje prevalece em muitos contextos,
uma visão “urbanocêntrica” das escolas sediadas no rural, “(de)formando” “alunos
inadequados ao mundo urbano, despreparados para os potenciais do local” (idem,
ibidem, p. 2).
Somada a essas questões, estão outras que dizem respeito especificamente às escolas
unidocentes e pluridocentes localizadas no rural de quantidade significativa dos
municípios brasileiros. Autores como Hage (2006) e Brito (s.d.) discutem em seus
estudos as precárias condições materiais e humanas, com destaque para a formação dos
docentes que atuam nessas escolas. Fica evidente a falta de políticas públicas pensadas
especialmente para esse tipo de escolas. Como ser/fazer uma escola no campo, do campo
e para o campo? Estas são questões que nortearam a construção de nosso estudo, onde
buscamos elencar algumas práticas consideradas exitosas nesse processo de
construção/transmutação de uma educação rural para uma educação do campo, mesmo
em locais onde “os Movimentos” não se façam tão presentes. Nesse sentido, optamos
por apresentar a experiência desenvolvida no município de Jaguaré – ES.

2 APRESENTANDO A REALIDADE EM QUE SE INSERE A EXPERIÊNCIA
O município de Jaguaré localiza-se ao norte do Estado do Espírito Santo, distante cerca
de 202 Km da capital Vitória. Possui 661 Km2 de extensão territorial e uma população de
aproximadamente 21.379 habitantes, em 2006 (ESPÍRITO SANTO, 2007). Destes,
54,76% moram na zona urbana, enquanto 45,24% residem na zona rural (ESPÍRITO
SANTO, 2009).
Tem na agricultura sua maior fonte de receitas e de geração de emprego e renda para a
população. O cultivo do café conilon é a principal atividade econômica, o que contribui
para que o município seja o maior produtor nacional deste produto. Destacam-se
também as culturas da pimenta-do-reino, mamão e maracujá.
É um município onde predominam as pequenas propriedades rurais, de cunho familiar,
fato que em muito colabora para que boa parte da população ainda hoje esteja ligada ao
campo, seja morando e trabalhando nele, seja residindo na cidade e indo diariamente
nele trabalhar.
Devido a essa particularidade, desde o início de sua colonização, a partir da década de
1940, conforme foram sendo formadas as comunidades no interior da localidade que
mais tarde viria a constituir-se município, foram sendo criadas escolas unidocentes e
pluridocentes para atender às necessidades de formação das crianças na alfabetização, no
cálculo e nos conhecimentos científicos e sociais.
Essa característica da população local de entender a escola como um elemento
importante para o desenvolvimento, associada à agricultura familiar que sempre
caracterizou o município, fez com que Jaguaré passasse a valorizar a educação no campo

485
com a construção e o estabelecimento das escolas unidocentes e pluridocentes como já
mencionado. Mais tarde, como expressão de uma tomada de consciência e da
necessidade de continuação da formação iniciada, é construída no município uma Escola
Família Agrícola de Jaguaré - EFAJ, baseada na Pedagogia da Alternância - PA.
Na década de 1990, devido à abertura política encontrada no município e ao desejo de
lideranças de comunidades do interior, foram criadas as Escolas Comunitárias Rurais –
ECOR’s, nas localidades de Jirau, São João Bosco e Japira, destinadas à formação de
crianças e adolescentes do campo, de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental, empregando
os mesmos princípios filosóficos e pedagógicos da PA, utilizado na EFAJ. Esta passa, a
partir de então, a oferecer o Ensino Médio integrado ao Curso Técnico Agrícola. Além
dessas, existe também uma escola estadual de ensino fundamental em um assentamento,
que utiliza a PA (EEEF “XIII de Setembro”). Isso faz de Jaguaré o maior centro de
experiências na Pedagogia da Alternância do país.

3 APRESENTANDO A EXPERIÊNCIA DO PROVER
O município de Jaguaré oferece educação no campo a uma quantidade significativa de
crianças de séries iniciais em idade escolar nas escolas uni e pluridocentes em várias
comunidades. Porém, essa educação oferecida no campo, não era necessariamente, uma
educação do campo, nem para o campo.
Por escolas do campo, compartilhamos a idéia defendida por Fernandes, Cerioli e
Caldart (1999). São “escolas com um projeto político-pedagógico vinculado às causas,
aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo trabalhador do campo” (p. 29).
Com exceção das ECOR’s, da EFAJ e da EEEF “XIII de Setembro”, que possuíam um
projeto político-pedagógico para a formação das crianças, adolescentes e jovens no/do
campo e para o campo, com uma metodologia própria para essa formação, as escolas uni
e pluridocentes eram instituições no campo, mas que trabalhavam com uma perspectiva
e metodologia comumente encontradas nas escolas urbanas. Além disso, eram pautadas
em um conhecimento altamente livresco, conteudista e com pouca ou nenhuma abertura
às temáticas próprias da realidade do campo, bem como das crianças do campo, seus
saberes, suas culturas e sua identidade campesina. É claro que devemos destacar
algumas ações pontuais de professores que atuavam nessas escolas e que buscavam
desenvolver ações que pudessem dar relevo aos sujeitos do campo.
Porém, em sua significativa maioria, as crianças do campo que freqüentavam as séries
iniciais do ensino fundamental eram (in)visíveis (VASCONCELLOS; SARMENTO,
2007) aos olhos do sistema educacional como um todo, pois o mesmo sabia que elas
estavam ali, mas fazia questão de não vê-las e compreendê-las como sujeitos de direitos,
tendo sua cultura e identidades preservadas, valorizadas, tomadas como saberes
geradores de saberes. Essas realidades da infância do campo também eram (in)visíveis
para alguns professores, em geral devido a uma formação inicial insuficiente que não
deu conta de discutir o campo como uma realidade própria e que, por conseguinte,
demanda uma educação também própria. Também devido às formações continuadas que
costumeiramente apresentam-se como iniciativas “descontinuadas” com pouca reflexão
sobre a realidade educacional, a dinâmica escolar cotidiana e pelo descolamento dos
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temas abordados nessas formações que acabam sendo gerais a todos os docentes de uma
determinada rede, independente de nível de escolaridade, bem como de modalidade e/ou
realidade social, econômica e cultural em que o mesmo atua.
Buscando alternativas para a realidade até então vivenciada, a Secretaria Municipal de
Educação de Jaguaré – ES, encontrou no município de Feira de Santana – BA uma
experiência desenvolvida com as escolas da zona rural, que foi então adaptada à
realidade e os interesses requeridos de favorecer a transformação de uma educação até
então no campo para uma educação do/para o campo, também nas escolas uni e
pluridocentes, nas séries iniciais do ensino fundamental.
A experiência denominada Programa de Valorização da Educação Rural – PROVER, é
uma iniciativa desenvolvida com as escolas uni e pluridocentes, que atendem aos alunos
de séries iniciais do ensino fundamental e que ficam próximas ou nos raios de ação das
Escolas Comunitárias Rurais Municipais. Isso faz parte de uma política mais ampla de
fixação do homem do campo no campo, evitando-se assim, a partir da 5ª série, que o
aluno residente no interior tenha que se deslocar para uma escola no centro da cidade
para continuar seus estudos, fortalecendo o êxodo rural e o desapego às coisas do campo.
Assim, a) a necessidade de valorizar a agricultura familiar, dotando-a de maiores
conhecimentos científicos; b) dotar a prática educativa de um conhecimento articulado
ao todo, pois o meio rural não está isolado do resto do mundo; c) refletir sobre a
realidade, construindo uma concepção de homem, mundo e sociedade e, a partir daí,
construir a educação que desejamos; d) entender que o conhecimento pode ser
construído por todos e; e) fomentar o processo de participação dos pais/comunidade na
vida escolar (JAGUARÉ. SEMEC, 2003a, 2006), são apontados como os aspectos
motivadores da ação então empreendida.
O propósito, com a implantação do PROVER, é favorecer o engendramento de uma
educação que extrapole o âmbito puramente escolar e que esteja “voltada aos interesses
e ao desenvolvimento sociocultural e econômico [das populações] que habitam e
trabalham no campo [em Jaguaré], atendendo às suas diferenças históricas e
culturais” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 1999, p. 29).
O PROVER orienta-se por princípios filosóficos que balizam o desenvolvimento de suas
ações. Destacamos os que seguem:
a) Orientar o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, ou seja, com
base em uma visão harmônica homem/natureza; b) Garantir um processo de
ensino – aprendizagem pautado na construção da cidadania, isto implica para
além de Conhecer, Analisar e Transformar coletivamente; c) Utilizar o
processo de pesquisa como ponto de partida para todo ato educativo, isto é,
com base na realidade, desenvolvendo o senso crítico nas crianças; d) Adequar
estruturas administrativas e pedagógicas ao ambiente rural (calendário,
aproveitamento de material disponível no meio rural); e) Utilizar a avaliação
como processo; fator de reavaliação da prática educativa (JAGUARÉ.
SEMEC, 2003a, p. 4).

A partir dos princípios filosóficos acima apresentados, o Programa desenvolve suas
ações pautadas pelos princípios pedagógicos de CONHECER, ANALISAR e
TRANSFORMAR (JAGUARÉ. SEMEC, 2003a; 2003b, 2006). No entanto, é preciso
destacar que, apesar de apresentados separadamente, esses momentos não se dão de
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forma estanque, pois, a partir do momento em que os alunos e professor iniciam o
processo de conhecer determinada realidade, sua análise e a reflexão sobre as
possibilidades de transformação da mesma, caso assim entendam como necessário,
também estarão em movimento.
O princípio pedagógico CONHECER é entendido como todo aspecto relacionado ao
processo avaliativo, tais como o período diagnóstico, o constante ir e vir à realidade dos
educandos com instrumentos metodológicos próprios que mencionaremos mais adiante,
bem como com as diversas atividades desenvolvidas entre professores e alunos em sala
de aula e na comunidade. Em síntese, este princípio pressupõe observar, ver, levantar
dados da realidade.
Uma vez os dados observados, vistos, coletados, é preciso entendê-los. Nesse sentido o
ato de ANALISAR apresenta-se como um momento de muita importância. No coletivo,
a partir de sua casa/comunidade e na escola com os demais colegas e professor, o aluno
passa a desdobrar, a confrontar, a sistematizar, a desenvolver as informações coletadas,
elaborando e re-elaborando seus conhecimentos e fazendo com que os mesmos alcem
um novo patamar.
Finalmente, o terceiro e último princípio pedagógico que norteia os trabalhos no
PROVER diz respeito ao TRANSFORMAR. Ele apresenta-se como o momento da
objetivação, do confrontamento entre o ideal e o possível. Pressupõe, portanto, instigar o
aluno para agir, para vivenciar, para intervir na realidade a partir dos novos
conhecimentos produzidos no coletivo.
Os princípios pedagógicos apresentados acima e que fazem parte do Programa,
reafirmam a necessidade expressa por Fernandes, Cerioli e Caldart (1999) que a
educação do campo necessita ser uma educação específica e diferenciada, alternativa.
“[...] deve ser educação, no sentido amplo de processo de formação humana, que
constrói referências culturais e políticas para a intervenção das pessoas e dos sujeitos
sociais na realidade, visando a uma humanidade mais plena e feliz” (idem, ibidem, p. 24,
grifos dos autores).
Para a operacionalização da prática cotidiana nas escolas uni e pluridocentes do
PROVER, a implantação de alguns instrumentos metodológicos foi necessária. Assim,
os professores e alunos dessas escolas passaram a trabalhar e a conviver com a Ficha
Pedagógica, o Diário do Aluno, a Pasta de Arquivo, Visitas e Palestras. As demais
atividades comuns a uma escola regular dessa natureza continuam existindo, porém
agora, ressignificadas, pois entendidas dentro/a partir de um contexto articulador
conhecido como Temas Geradores.
Os Temas Geradores são temáticas ligadas às problemáticas vivenciadas pelos sujeitos
do campo. Por isso mesmo, podem ser diversificados. No entanto, algo importante a
destacar é que os mesmos devem ser escolhidos de acordo com a realidade da
comunidade, pois o conhecimento que será gerado a partir do trabalho de investigação
deverá partir de uma situação real vivenciada por alunos e professores, tendo-se em vista
o tripé que compõe os princípios pedagógicos: Conhecer – Analisar – Transformar. A
escolha dos temas geradores pode ser feita mediante pesquisa com a comunidade. No
entanto, dado o número geralmente grande de temas que são propostos e tendo em vista
o tempo disponível em um ano letivo, é necessário que sejam feitas algumas escolhas,
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dando prioridade a determinados temas em detrimento de outros que, em momentos
futuros, poderão ser contemplados.
Uma vez definidos os temas geradores que serão abordados no decorrer de um ano
letivo, o segundo passo é a elaboração da Ficha Pedagógica. Essa ficha, “elaborada em
conjunto com os professores e adaptada a cada comunidade, [...] serve para buscar os
dados da realidade vivida pelo aluno, da sua família ou da sua comunidade (JAGUARÉ,
SEMEC, 2003a).
O processo de elaboração e aplicação da Ficha Pedagógica perpassa quatro momentos,
envolvendo diferentes sujeitos em sua consecução.
No primeiro momento, o professor, junto ao coletivo de outros professores das demais
escolas uni e pluridocentes envolvidos no PROVER reúnem-se para: a) definir o tema da
ficha, mediante os temas geradores já predefinidos para o ano letivo; b) produzir uma
introdução sobre a temática que será abordada; c) elaborar as questões; d) pensar na
incentivação/motivação para a aplicação da Ficha Pedagógica aos alunos; e) definir o dia
da aplicação.
Em um segundo momento, cada professor junto aos alunos: a) conversará sobre a Ficha
Pedagógica e o tema, desenvolvendo atividade de motivação; b) apresentará as questões
para a turma; c) comentará sobre cada questão e esclarecerá as dúvidas dos alunos; d)
orientará os alunos como proceder em casa; e) combinará com os alunos a data de
retorno da Ficha Pedagógica.
No terceiro momento, os alunos e suas respectivas famílias: a) respondem a Ficha
Pedagógica, sendo que o discente deverá ler, explicar as questões e realizar as anotações
das respostas em folha própria que posteriormente será entregue ao professor; b) ao
finalizar os trabalhos, o aluno convida a família para assinar a sua Ficha.
Por fim, no quarto momento, essa Ficha retorna para a escola na data combinada, onde
cada aluno apresenta aos demais as respostas obtidas, no que é chamado de Momento de
Colocação em Comum e todos, coletivamente, elaboram um texto-síntese. Esse textosíntese constitui-se no texto básico de trabalho. Todas essas ações estão compreendidas
no processo pedagógico anteriormente apresentado como CONHECER.
No processo pedagógico de ANALISAR, a continuidade das ações assentam-se no
trabalho com textos complementares. Esses textos e atividades compõem “o momento
de aprofundamento do conhecimento da realidade e situa-se no âmbito do entendimento
aprofundado dos fenômenos abordados” (JAGUARÉ. SEMEC, 2003b, p. 20 - 21). Nesse
momento é que são realizadas diversas atividades, tais como visitas de estudos com
roteiros para observação dirigida, pesquisas complementares ao tema, palestras com
pessoas que possuem conhecimentos sobre o fenômeno em questão com
aprofundamento nas disciplinas, entre outras. São essas diversas atividades que acabam
por gerar os já mencionados textos complementares de trabalho.
Dentro do processo pedagógico de Analisar, destacamos os elementos pedagógicos: a)
Diário do Aluno – caderno que o aluno utiliza para o registro de sua aprendizagem
diária na escola, na família e na comunidade; b) Visitas – de acordo com o tema
abordado na Ficha Pedagógica são realizadas visitas de estudo para aprofundamento e
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ampliação dos conhecimentos dos alunos pelo confrontamento com outras informações e
realidades. Nas visitas os alunos levam consigo uma Folha de Observação, com questões
que deverão ser observadas, anotadas e respondidas. Nessas visitas também participam
pais de alunos; c) Palestras – assim como nas visitas, de acordo com o tema, são
convidadas pessoas da comunidade ou não, para ministrarem palestras também com o
objetivo de contribuir no aprofundamento/ampliação dos conhecimentos dos alunos.
Esses elementos, entre outros, servem para que novos textos sejam produzidos.
Há ainda a Pasta de Arquivo, individual, onde cada aluno guarda suas Fichas
Pedagógicas, as sínteses elaboradas, ilustrações e outras atividades produzidas a partir
das mesmas.
Como afirmamos anteriormente, os processos pedagógicos do Programa são articulados
e interdependentes. Assim, “o [processo pedagógico nomeado] TRANSFORMAR
inicia-se desde o momento de desvelamento da realidade, na sua análise e ganha corpo
no momento em que se mobilizam ações efetivas para enfrentamento da situaçãoproblema diagnosticada” (JAGUARÉ. SEMEC, 2003b). O momento de transformação
não é apenas físico e exterior aos indivíduos, mas diz respeito também aos sujeitos
envolvidos nesse processo de formação, a saber, os alunos, professores e suas famílias.

4 REFLETINDO A EXPERIÊNCIA
Para a efetivação da experiência, algumas alterações foram necessárias, quer didáticopedagógicas, com a implantação dos princípios filosóficos e metodológicos e dos
instrumentos metodológicos, quer mudanças administrativas.
Entre as últimas, salientamos o aumento na carga horária de trabalho dos professores que
participam do programa em mais cinco horas semanais. Essas horas a mais são
destinadas ao planejamento coletivo entre todos os professores na Secretaria Municipal
de Educação, semanalmente, para juntamente com a coordenação pedagógica do
Programa, avaliar os trabalhos desenvolvidos na semana que passou e planejarem os
próximos passos a serem dados na semana seguinte.
Esses encontros constituem-se em momentos privilegiados, pois favorecem a troca de
experiências entre os professores que, antes do Programa, reiteradamente manifestavam
seus sentimentos de isolamento e esquecimento por parte do sistema, pois não tinham
com quem discutir, com uma freqüência satisfatória como vem ocorrendo, os problemas
diários de suas respectivas escolas com outros colegas que encontravam-se em situação
semelhante.
Os encontros têm favorecido aos professores um sentimento de maior importância e de
maior segurança no desenvolvimento de seus trabalhos, pois os mesmos não sentem-se
mais sozinhos (pois agora contam com a execução dos planejamentos coletivos) nem
mais esquecidos pelo sistema (há agora um Programa pensado com e para eles, com
acompanhamento e assessoramento constante, dando-lhes suporte para o
desenvolvimento de suas atividades).
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Uma adequação que já foi necessária ao Programa foi a inclusão de visita às famílias por
parte dos professores. Isso se deu devido à necessidade sentida pelos docentes, nem
sempre moradores das comunidades onde trabalham, de conhecerem melhor os alunos,
suas famílias e suas realidades. A visita é preparada pelo professor e a família a ser
visitada é avisada com antecedência.
Quando os professores sentem a necessidade de realizar a visita às famílias, ocorre uma
adequação nos planejamentos coletivos; os mesmos são concentrados para acontecer de
quinze em quinze dias, sendo intercalados pelas visitas. Essa interação/articulação
escola-família-comunidade tem se mostrado como mais um dos elementos significativos
para o sucesso do Programa.

5 LIÇÕES (PARCIAIS) DA EXPERIÊNCIA
Nesses oito anos de desenvolvimento do PROVER, algumas lições puderam ser
aprendidas com a experiência e que tem contribuído para outra compreensão do campo e
das infâncias do campo. Apresentaremos as lições reunidas em quatro grupos: 1) as
lições das/nas/com as famílias dos alunos; 2) as lições dos/nos/com os alunos; 3) as
lições dos/nos/com os professores e; 4) as lições para a Secretaria Municipal de
Educação.
As famílias dos alunos continuamente têm manifestado que o PROVER deu novo
significado para o processo de acompanhamento da aprendizagem de seus filhos graças
aos elementos metodológicos que emprega, com destaque para as Fichas Pedagógicas.
Segundo os mesmos, a necessidade de reunirem-se para ler, refletir, pesquisar, relembrar
fatos, conversar sobre suas culturas, suas vivências para responder às Fichas, tem
possibilitado uma maior aproximação entre pais e filhos.
Para os alunos, a metodologia empregada tem contribuído para fomentar sua
curiosidade. Ao investigarem sobre a vida de suas famílias e refletirem sobre as mesmas,
visualizando outras possibilidades para a realidade posta, muitos tem passado a se
interessar mais pelos negócios e pelo próprio trabalho da família, numa clara tomada de
consciência da importância social, histórica, cultural, econômica, entre tantas mais, que
os sujeitos do campo possuem. Além disso, aspectos tais como melhoria na capacidade
de organização das ideias pela criança com as constantes atividades de escrita e reescrita,
o hábito de registrar os fatos que ocorrem consigo, com sua família e na sua comunidade
além de resgatar/relembrar outros fatos, tem contribuído para manter viva sua história,
sua cultura, sua identidade.
Quanto aos professores, a experiência tem favorecido um maior conhecimento sobre
cada aluno e sobre sua realidade familiar e social, sobretudo por meio das Fichas
Pedagógicas e da realização das visitas às famílias. Isso tem se mostrado como prática
fundamental, pois nem todos os professores que trabalham nas escolas ligadas ao
PROVER são moradores das comunidades onde atuam, sendo que há também muitos
que residem na zona urbana e trabalham nas escolas da zona rural, como mencionado.
Além disso, as realizações das reuniões de planejamentos semanais entre os professores,
todas as segundas-feiras na Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os
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coordenadores do Programa para avaliarem os trabalhos desenvolvidos e planejarem as
próximas atividades a serem empreendidas, conforme já mencionamos, favoreceu a troca
de experiências, dando aos professores das escolas uni e pluridocentes, maior segurança
no desenvolvimento de seus trabalhos, bem como criando nos mesmos um sentimento de
pertencer a um grupo, de que há mais alguém com quem eles podem contar, discutir,
debater, sentimento esse ausente nos mesmos antes da implantação do Programa, pois
costumeiramente se queixavam de se sentirem sozinhos e abandonados em suas
respectivas escolas, não tendo outros pares com quem discutir as problemáticas de seu
cotidiano escolar.
Por fim, entendemos que a presente experiência trouxe como lições para a Secretaria
Municipal de Educação o quão importante é propiciar aos professores condições como
maior carga horária, o acompanhamento constante e próximo nos planejamentos das
atividades e o favorecimento dos encontros entre os professores até então isolados e
distantes uns dos outros, quer espacial (pois as escolas não ficam próximas umas das
outras) quanto temporalmente (pois anteriormente os encontros entre esses professores
ocorriam uma vez a cada bimestre, por ocasião dos planejamentos bimestrais), para a
gestação de uma educação do campo e para o campo, com o compromisso ético e a
qualidade necessária e merecida pelos sujeitos que nele vivem, trabalham, produzem
cultura e sonhos de uma vida melhor e mais digna para si, para seus/suas filhos/as e para
todos/as.
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ARTIGO CIENTÍFICO 41:
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL – BRINCARTE:
POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA POLÍTICA PÚBLICA ARTICULADA
Zoraide Barboza de Souza182
Resumo: O foco deste trabalho é a relação entre o Poder público e as ONGs parceiras do programa
Educação em Tempo Integral na educação Infantil, desenvolvido pelo Município de Vitória, que atende
prioritariamente as crianças em situação de vulnerabilidade social. A análise busca compreender a política
de convênio e o atendimento ofertado às crianças.
Palavras-chave: Educação Integral. Convênio. Assistencialismo. Exclusão social

Introdução
Este artigo pretende discutir questões ligadas ao Programa de Educação em Tempo
Integral, detendo-se na Educação Infantil, em especial os núcleos BRINCARTEs que
atendem crianças de 4 a 6 anos de idade. Considera-se relevante contribuir com essa
discussão, pois o programa é recente e existem vários questionamentos por parte do
magistério sobre o significado da volta da educação em tempo integral na educação
infantil.
Será abordado mais especificamente os núcleos BRINCARTEs, sua organização e como
o Município de Vitória gerencia esses sete equipamentos espalhados pela cidade.
Analisaremos o convênio estabelecido entre o Poder Público e as ONGs.
Programa de Educação em Tempo integral183
O Programa de Educação em Tempo Integral da Educação Infantil do município de
Vitória denominado BRINCARTE está organizado em dois espaços no horário de contra
turno dos CMEIs (Centro Municipais de Educação Infantil) – para as crianças de 6
meses a 3 anos o atendimento acontece no próprio CMEI e de 4 a 6 anos 184 nos núcleos
BRINCARTEs.
Segundo o Documento da educação em tempo integral (Versão preliminar) (2009) o
Programa é uma política pública articulada, ou seja, sua organização é responsabilidade
das Secretarias que compõe o Comitê de Políticas Sociais – Secretaria de Assistência
Social, de Cidadania e Direitos Humanos, de Cultura, de Educação, de Esportes de
Lazer, de Gestão Estratégica, de Meio Ambiente, de Saúde, de Segurança Urbana, de
Trabalho Geração e Renda, de Transporte e a Companhia de Desenvolvimento de
Vitória
182

Mestre pela PUC de São Paulo, no programa Educação: História, Política, Sociedade. Especialista de
Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Vitória – ES.
183
Para elaboração deste trabalho foram utilizados os seguintes documentos/relatórios: O documento da
Educação em Tempo Integral (versão preliminar), Termo de Convênio com as ONGs, memória de reunião
e alguns relatos.
184
Em algumas localidades as crianças de 4 a 6 anos são atendidas no próprio CMEI, pois não existe
núcleo BRINCARTE em todos os territórios do município. O atendimento das crianças de 6 anos nos
núcleos BRINCARTEs e CMEIs ocorrem se o 1º ano do Ensino Fundamental acontecer dentro do CMEI
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O trabalho desenvolvido na Educação Integral de Vitória vem buscando assumir
ações para além do espaço escolar, de modo articulado com outros profissionais e
equipamentos públicos que possibilitem a garantia das práticas de uma educação
cidadã, que contemple as diversas dimensões da existência humana, valorizando a
diversidade e as diferenças das crianças e adolescentes, quer sejam culturais,
sociais, econômicas e as relativas às condições orgânicas, físicas, sensoriais e
intelectuais. (VITÓRIA, 2009, p. 15 )

Na Educação Infantil essa composição aconteceu a partir de 2009, pois a educação em
tempo integral na educação infantil iniciou em 2005, construído por parceria entre as
Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde. A partir dessa articulação inicia-se
na Secretaria de Educação a discussão sobre política pública articulada e
intersetorialidade, conforme informações descrita nos documentos do Programa
O Programa inicia-se, em 2005, atendendo criança de 6 meses a 3 anos dentro do CMEI.
Em 2006, continua a discussão entre as três Secretaria, passando a busca de ampliação
do atendimento, para incluir as crianças de 4 a 6 anos de idade. Neste sentido o Poder
Público busca parceria com ONGs (Organizações Não-Governamentais) estabelecendo
os núcleos BRINCARTEs, por meio de convênio. Em fevereiro de 2007 é inaugurado o
primeiro núcleo BRINCARTE – núcleo São Benedito, em parceria com a instituição
SECRI (Serviço de Engajamento Comunitário).
Atualmente existem mais seis núcleos BRINCARTEs, são eles: São Pedro, Santo
Antonio, Ilha de Santa Maria, Goiabeiras, Resistência, Consolação, com oferta de 1900
vagas, atendendo crianças de vinte e sete CMEIs, para melhor visualização verifique o
quadro.
1. Quadro dos núcleos BRINCARTEs
Núcleos
Instituição
vagas CMEIs atendidos
Consolação
ADRA
300
PFR, VPAR, LMC, CM, RB
Goiabeiras
ADRA
300
DCM, MOS, JFSS, RR
Ilha de Santa Maria
Instituto Ação Fraternal
300
MGCC, RJMP, TVS, LCG
Resistência
ADRA
350
AST, TT, ONA, NBS, ZAM
Santo Antonio
Instituto Sarça
300
DV, SP, LMPC
São Benedito
SECRI
150
SRC, TF, RDA
São Pedro
Fundação Batista
200
GTF, GAR, PGB
Fonte: Documento Preliminar do Programa de Educação Integral
Núcleos BRINCARTEs
A compreensão dos núcleos BRINCARTEs passa necessariamente pela apreensão do
contexto local. Nas localidades onde estão situados estes núcleos existem histórico de
violência e precariedade de acesso aos direitos civis, perpassada pela exclusão social –
ausência de autonomia, de qualidade de vida, de desenvolvimento humano e de
equidade.
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Exclusão social é a impossibilidade de poder partilhar da sociedade e leva à
vivência da privação da recusa, do abandono e da expulsão, inclusive com
violência, de uma parcela significativa da população. Por isso exclusão social não é
só pessoal. Não se trata de um processo individual, embora atinja pessoas, mas de
uma lógica que está presente nas várias formas de relações econômicas, sociais,
culturais e política da sociedade brasileira (SPOSATI, 1996, p. 13)

A relação do município de Vitória com as ONGs gestoras dos núcleos BRINCARTEs se
estabelece pela via do convênio.
Os convênios, acordos ou ajustes são meio jurídico adequado para a execução, em
regime de mútua cooperação, de serviços de interesse recíproco dos órgãos e
entidades da administração federal e de outras entidades públicas ou organizações
particulares. (SZAZi, 2003, p. 105)

Nesse sentido, são dois pontos centrais para o entendimento da conceituação do termo
convênio – primeiro é ser um regime de recíproca colaboração e o outro é interesse mútuo.
Com base no conceito apresentado apontamos a necessidade de reflexões sobre interesse
comum em relação ao atendimento das crianças entre o poder público e as ONGs.
Destacamos, então, que todas as instituições conveniadas têm relação direta com algum
credo religioso, pois não se pode dissociar o estatuto das entidades sociais do trabalho
realizado
Historicamente as entidades sociais tendem a ver o poder público como repassador de
recursos financeiros para realização do atendimento de determinados setores da população.
Por outro lado, a atual gestão compreende que compete unicamente ao Poder Público
definir a proposta política-pedagógica dos núcleos BRINCARTEs. Tal concepção se
expressa quando os gestores atuais em diversos momentos afirmam recorrentemente “que
o Poder Público é que tem que dar o tom dos BRINCARTEs”. Se a prerrogativa de
convênio é a “mútua cooperação”, até que ponto as concepções mencionadas
anteriormente não assinalam uma contradição. Podemos realmente afirmar a existência de
interesses recíprocos ou as ONGs são utilizadas como meio de viabilizar política pública
de forma mais acelerada e sem precisar passar pelos tramites legais da abertura de novo
equipamento público?
Quanto aos recursos financeiros, são todos provenientes do município de Vitória, sendo
que o repasse da verba acontece a cada três meses, mediante a prestação de contas anterior
e aprovação da antecedente. “Todos os Recursos Financeiros são assegurados pela PMV
no ato do convênio, visando garantir recursos humanos, recursos didáticos e pedagógicos,
bem como a manutenção do espaço físico”. (VITÓRIA, 2009, p. 45). Ao verificarmos o
plano de trabalho que compõe o termo de convênio, identificamos que a contrapartida da
instituição se apresenta de forma muito tímida, ou seja, é o município quem abarca as
despesas dos núcleos BRINCARTEs. Mas a legislação de convênio não determina que a
instituição convenente desempenhe aporte financeiro, e sim que a contrapartida seja
praticada como algo economicamente mensurável.
Em relação aos Recursos Humanos dos núcleos BRINCARTEs, sua composição constituise da seguinte forma: um pedagogo, uma assistente social, um psicólogo – denominada
equipe técnica – um assistente administrativo, um educador social para cada 25 crianças,
um estagiário – das áreas de música, artes, educação física e letras – para cada 50 crianças,
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um estagiário de serviço social, uma merendeira, uma auxiliar de cozinha, uma auxiliar de
serviços gerais para cada 100 crianças e dois porteiros.
A seleção dos profissionais dos núcleos acontece por meio de parceria do poder público
com a ONG gestora do núcleo. Os interessados entregam seus currículos na Secretaria de
educação do município e nas ONGs. Existe uma seleção desses currículos, após esse
trabalho os candidatos selecionados são convocados para participarem da fase seguinte do
processo de seleção. Para equipe técnica acontece em forma de aplicação de um estudo de
caso – com base na realidade vivenciada nos núcleos – logo em seguida, entrevista. Para o
assistente administrativo existe aplicação de teste na área de informática e entrevista, para
os educadores sociais e estagiários aplica-se dinâmica de grupo, estudo de caso e
entrevista, para os demais cargos os candidatos são entrevistados. Após o processo
seletivo os candidatos aprovados para as vagas são contactados e contratados pela ONG no
regime de CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).
Outro fator que chama a atenção é a diferença salarial entre os profissionais que atuam na
Rede Publica de Vitória e nos núcleos BRINCARTEs. Essa diferença chega a
aproximadamente 30%. Este dado nos faz questionar se o horário de contra turno é menos
importante na formação da criança do que o regular no espaço escolar. Logo, por ser um
trabalho ligado à pedagogia social o reconhecimento tem que ser menor como expressa,
por exemplo, a remuneração atual dos profissionais dos núcleos?
A política de convênios para atender às crianças da educação infantil no horário de contra
turno implica que o município junte-se às instituições sociais para gerar projetos sociais
voltados às populações moradoras do entorno. Tal organização assinala as ambivalências
da dinâmica política local na atualidade. O terceiro setor passa a compor a paisagem local
e sobretudo a cartilha política das lideranças populares. Nesse sentido parcerias e
convênios, gestão de projetos e capacitação técnica, configuram-se como moeda corrente
entre os agentes sociais, desenvolvendo novas formas contemporâneas de gestão da
pobreza.
Percurso da Educação Integral na Educação Infantil
A Educação Infantil – denominada creche – surge na perspectiva de atender algumas
demandas postas na sociedade de determinada época. Por muito tempo teve como
função social o combate à pobreza e à mortalidade infantil. Como também garantir a
guarda das crianças, atender as mães trabalhadoras, principalmente aconselhá-las em
relação aos cuidados necessários com seus filhos. “É nesse contexto que entendemos a
fase inicial das creches, caracterizada pelo prevalecimento da iniciativa, de caráter
assistencial-filantrópico, ocupando o lugar da falta econômica e moral da família”.
(HADDAD, 1993, p.25).
Inicialmente, a educação infantil organiza seu atendimento em horário integral, seu
papel era atender as mães trabalhadoras dos setores empobrecidos da sociedade,
distinguindo-se pelo assistencialismo que prestava às famílias. Com isso, o horário
integral na educação infantil ficou colado ao assistencialismo. Em oposição, o horário
parcial historicamente relacionou-se com o “educar”, ou seja, escolarização, quando as
famílias dos setores médios buscam a pré-escola .
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Nos anos de 1990, a cidade de Vitória encerra o atendimento no período integral na
Educação infantil, passando a atender apenas em horário parcial.
Na mesma década, é aprovada a LDB (Lei de Diretrizes Básicas) Lei 9.394/96, que
inclui na composição da Educação Básica a Educação Infantil, o que foi um grande salto
no sentido de valorização do trabalho pedagógico, desenvolvido nesse nível de
educação, como também uma conquista da luta dos profissionais de Educação Infantil,
deflagrada em todo território nacional.
Essa nova organização de atendimento gerou um desafio às famílias trabalhadoras, que
não tinham com quem deixar seus filhos. As famílias que não contavam com um adulto
para deixar as crianças, no horário de contra turno, matriculavam em outra instituição da
rede particular ou passavam a deixar com outras crianças maiores. Essa realidade abre
um novo tipo de atendimento ofertado pelas mulheres do bairro, as “tomadoras de
conta”. Quando andamos ainda hoje pelos bairros periféricos sempre encontramos casas
com a seguinte placa: “Toma-se conta de criança”.
Entendemos que não é a quantidade de tempo que destinamos ao atendimento de
determinado grupo ou pessoa que irá caracterizar se esse atendimento é assistencialismo
ou não, mas serão as práticas desenvolvidas nos espaços que determinaram a função
social do atendimento.
A discussão amplia-se à medida que no ressurgimento do atendimento em tempo integral
ele não vem de forma universal, mas prioritariamente para as crianças que se encontram
em situação de vulnerabilidade social.
Embora tenhamos consciência de que o recorte que fazemos não abarcará toda a
complexidade que permeia o conceito de Vulnerabilidade Social, apontamos como
orientação, priorizar como público alvo do Programa as crianças e os adolescentes:










oriundos de famílias que vivem em habitações irregulares,
como habitações coletivas, prédios invadidos, abrigos, casas
de passagem ou em situação de rua;
provenientes de famílias que aparecem como exploradoras ou
abusadoras de seu tempo de estudo e lazer e que realizam
trabalho infantil;
originários
de
famílias
cujos
cuidadores
estão
desempregados;
que não têm amparo afetivo e educativo de adultos que se
responsabilizem por elas íntima e plenamente;
oriundos de famílias que promovem e/ou sofrem violência
dentro de casa;
que vivem em ambientes que existem fatores que ameaçam
sua integridade física e/ou psíquica, ou que, de fato, estão
sendo vitimizadas (emocionalmente, fisicamente ou
sexualmente).
que cumprem medidas sócio-educativas de Liberdade
Assistida (LA), Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e
Semi-liberdade;
usuários de substâncias psicoativas. (Vitória, 2008, p.47-48)

No senso comum prevalece a idéia de que família pobre sempre está vinculada à
violência. Neste sentido os programas destinados a esta camada da população têm
característica de prevenção à delinquência, como se todo menino ou menina nascido em
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famílias dos setores empobrecidos tivesse o seu destino vinculado à criminalidade. Com
isso, surgem vários projetos para atuarem juntos às “crianças carentes” (denominação
recorrentemente dada à pobreza) com vistas a evitar que a sociedade lide de frente com a
exclusão social e ausência de garantia dos direitos.
Historicamente, a Educação Infantil já vivenciou a perspectiva de priorizar as crianças
com essas características, o que nos leva a alguns questionamentos: será que o poder
público ampliando o horário de atendimento no espaço educacional, poderá garantir
ampliação de conhecimento? Quando existe uma política voltada aos necessitados, o
Estado não deixa de cumprir o seu papel de atender a todos no princípio da igualdade?
Será que ações como essa atuam em direção à garantia da cidadania?
Destaque-se que o documento do Programa em questão, expressa uma preocupação em
proporcionar às crianças um espaço lúdico e de lazer, com possibilidade de
experimentar as diversas linguagens.
As crianças deverão ser atendidas em salas ambiente, focando o trabalho com as
múltiplas linguagens: artes plásticas, artes cênicas, música, dança literatura,
brinquedos, brincadeiras, esportes diversos e outros. O trabalho, então, é organizado
em forma de rodízio para atividades em cada ambiente.
No momento de repouso, os(as) Educadores Socais (as) implementam atividades de
relaxamento, onde as crianças ouvirem músicas e histórias, brincam, assistem os
diferentes filmes e, inclusive, dormem. Tais atividades precisam garantir
tranquilidade, no sentido de acalmar as crianças. (VITÓRIA, 2009, p. 46)

Compreendemos a importância de atividades que abarquem múltiplas linguagens, pois
vivemos numa sociedade em que a indústria cultural desenvolve forte influência sobre a
vida das pessoas, onde impera o fortalecimento do poder econômico pela acumulação do
capital. Tal acumulação dinamizada, inclusive pelas novas tecnologias, conduz também
à concentração de renda por grupos sociais minoritários. A indústria cultural, pela
manipulação da opinião pública, estabelece um estado de alienação da pessoa pelo
senso comum, da massa conduzida segundo as técnicas da indústria cultural, que
restringem as experiências da maioria das pessoas a um número limitado e empobrecido
de linguagens.

Considerações Finais
Crianças e adolescente brasileiros contam com legislação que reconhece e garante seus
direitos. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 277 declara:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL,
1988, p. 40).

Além dessa legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECRIAD/1990 detalha
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em pormenores esse artigo constitucional. No entanto, no inicio do Século XXI, quando
vivemos uma crise no atendimento dos direitos sociais e o acirramento da desigualdade
econômica, fruto da abusiva concentração de renda, as questões ligadas às políticas
públicas de educação e à formação das crianças encontram-se secundarizadas. Ao
mesmo tempo, o espaço urbano modificou-se nas capitais expondo os indivíduos à
pobreza e à violência do cotidiano, ameaçando a segurança das pessoas, impedindo seu
uso para recreação e convívio.
Este artigo focalizou uma pequena parte do Programa de Educação em Tempo Integral
do Município de Vitória, ou seja na Educação Infantil – núcleos BRINCARTEs.
As discussões aqui tratadas nos remetem a reflexões sobre a religiosidade nos núcleos
BRINCARTEs, haja vista que quando o município faz essa opção do conveniamento
com instituições sociais / religiosas, deixa de lado o ideário da Revolução francesa –
adotado historicamente pelos movimentos sociais de qualidade pela educação – que é a
educação laica.
Em relação à definição das diretrizes e concepção do horário de contra turno ser
unicamente responsabilidade do município, coloca-nos em estado de alerta, pois o
convênio exige a parceria e recíproco interesse. Da forma como esta sendo direcionada a
relação poder público e instituição social poderá caracteriza-se como contrato, ou seja,
prestação de serviço por parte das entidades sociais ao município. Nesse sentido
poderíamos aponta como terceirização da Educação Integral, no referido turno.
Quando verificamos as condições de trabalho dos profissionais, com a mesma
escolaridade, que atuam nos núcleos BRINCARTEs – horário de contra turno –
identificamos a falta de isonomia em relação aos profissionais do horário escolar – turno
regular. Outro fator é a falta de plano de encargos e salários para a parcela desses
profissionais, o que poderá significar pouco atrativo a permanência dos trabalhadores
nos núcleos BRINCARTEs.
Em relação ao questionamento do “Tempo Integral” está ligado ao assistencialismo, o
documento da educação infantil da rede municipal de Vitória Educação Infantil: um
outro olhar (2006) faz a discussão da superação dessa dicotomia e apresenta o cuidar e
educar como binômio. Ou seja, quando o profissional da educação desenvolve suas
atividades pedagógicas, ele cuida e educa ao mesmo tempo. Com isso, podemos afirmar
que não será a Educação em Tempo Integral que trará o assistencialismo de volta ao
espaço da Educação Infantil.
Os diferentes tempos e espaços da Educação Infantil exige (sic) uma relação
permanente entre o cuidar e o educar, entre os profissionais do CMEI com a
família. São várias as situações cotidianas vividas com as crianças (vestir, despir,
tomar banho, organizar a alimentação...) que precisam ser (re)significadas, uma vez
que cada umas delas exige uma intervenção mais qualificada por parte do
profissional; uma intervenção que seja capaz de auxiliar e orientar as crianças nas
suas necessidades individuais e formação, dar-lhes afeto e segurança nas atividades
que exigem um aprendizado diferenciado das experiências vividas na família.
(Vitória, 2006, p. 58).

Reiteramos, portanto, que não é a quantidade de tempo que destinamos ao atendimento
de determinado grupo ou pessoa que irá determinar se esse atendimento é
assistencialismo ou não, mas serão as práticas desenvolvidas nos espaços que
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determinaram a função social do atendimento.
Os questionamentos aqui levantados tiveram a intenção de suscitar a discussão sobre o
tema focalizado, compreendendo que a área da educação aqui abordada precisa
urgentemente ser trazida para o foco dos debates, de forma ampla, com os profissionais
da educação, com as famílias, como também com os gestores das políticas públicas do
município de Vitória. Ainda, ser objeto de verificação e analise do seu significado na
vida dos envolvidos, na perspectiva de compreender a função social desse atendimento.
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ARTIGO CIENTÍFICO 42:
IMPLATAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO
DE SÃO MATEUS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
Marinete Santana185
Márcia Helena Siervi Manso186
Resumo: Apresentamos neste artigo uma análise preliminar das propostas, discussões e reflexões teóricas
travadas nos grupos de trabalho dos seminários realizados em 11/09/2004 e 25/09/2004 reunidos com a
finalidade de elaborar o Plano de Implementação da Política de Educação do Campo no Município de São
Mateus discutido no I Fórum Municipal de educação do campo, realizado nos dias 05 e 06 de novembro
de 2004.
Unitermos: Políticão de Educação do Campo. São Mateus – Espírito Santo. Pedagogia Social.

Tomando como sustentação o contexto apresentado, situamos a síntese das
discussões apresentadas no grupo de trabalho “Educação no Campo”.
Optamos por categorizar as propostas em alguns obstáculos: elaboração de
ementas para incorporar ao Programa de Ensino municipal de acordo com a realidade de
cada região, formação específica para os profissionais do campo, implantação de aulas
de Técnicas Agrícolas nas escolas do campo, maior interação Escola x Família x
Comunidade, implantar nova forma de atendimento à merenda escolar, implantação de
ensino técnico ou profissionalizante, manutenção das estradas que dão acesso as escolas
rurais, ampliação de oferta de vagas para o curso de Pedagogia da Terra, discutir o
calendário escolar, criação do fundo para a educação do campo.
Segundo Moreira (2000) é possível perceber, que vivemos um momento
histórico sem precedentes no que se refere ao desafio de elaborar políticas públicas para
a educação do campo no Município de São Mateus. Dessa forma, vislumbramos a
possibilidade de amenizar o “abandono histórico” em que vive o campo, o que
seguramente resultará em uma mudança substancial no quadro municipal.
A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira,
tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da
agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras,
ribeirinhos e extrativistas, O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro nãourbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com
a própria produção das condições da existência social e com as realizações da sociedade
humana.
Assim focalizada, a compreensão de campo não se identifica com o tom de
nostalgia de um passado rural de abundância e felicidade que perpassa parte da
literatura, posição que subestima a evidência dos conflitos que mobilizam as forças
econômicas, sociais e políticas em torno da posse da terra no país.
Por sua vez, a partir de uma visão idealizada das condições materiais de
existência na cidade e de uma visão particular do processo de urbanização, alguns
estudiosos consideram que a especificidade do campo constitui uma realidade provisória
que tende a desaparecer, em tempos próximos, face ao grande processo de urbanização
que deverá homogeneizar o espaço nacional. Também das políticas educacionais, ao
tratarem o urbano como parâmetro e o rural como adaptação reforçam essa concepção.
185
186

Pós-graduanda em Ensino de Educação Básica/CEUNES/UFES
Doutora em Educação; Prof. Dra. do CEUNES/UFES
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Marx (1998, p.28), se reporta aos aspectos das desigualdades remetendo essa
situação a partir de uma ordem social que submete o mundo ao poderio do capital.
Relata que o trabalho humano nunca produziu tantos objetos em toda história humana. A
condição de poder da burguesia é o crescimento do capital que submete o homem ao
trabalho assalariado, gerando uma base de competitividade e desigualdade entre os
trabalhadores. Isso canaliza para um índice absurdo de "pobreza que cresce mais rápido
do que a população e a riqueza". O paradigma de produção capitalista permite maior
exploração entre as pessoas, causa a marginalização do trabalhador do campo e, a mão
de obra humana na fábrica ou no latifúndio, transforma-se numa mercadoria a serviço da
burguesia, do capitalismo que também se articula pelo processo educativo.
Na opinião de ARROYO (2006, p.104):
Parece-me que é urgente pesquisar as desigualdades históricas sofridas pelos povos do
campo. Desigualdades econômicas, sociais e para nós desigualdades educativas, escolares.
Sabemos como o pertencimento social, indígena, racial, do campo é decisivo nessas
históricas desigualdades. Há uma dívida histórica, mas há também uma dívida de
conhecimento dessa dívida histórica. E esse parece que seria um dos pontos que demanda
pesquisas. Pesquisar essa dívida histórica.

Pensando nesta situação de exploração do trabalhador e nas condições que
oportunizam uma educação conscientizadora, Paulo Freire (2007) nos possibilita
observar o sistema educacional da sociedade brasileira, dentro do processo de mudança,
quando identifica a educação como elemento fundamental para o sujeito do campo ou da
cidade. E considera como necessidade primordial dessa mudança, a leitura de mundo
com o sujeito que aprende, mas que também ensina. Este grande educador desenvolveu
uma metodologia de ensino para a alfabetização e conscientização do trabalhador do
campo que partir dessa leitura de mundo.
A iniciativa de Freire (2007) na década de 1950 continua ainda presente na
ação educativa de muitos professores do campo e da cidade. Ao fazer referência da
educação na cultura dominante argumenta que:
Na concepção bancária a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e
conhecimentos; Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que não sabem, cabe
aquele que dá entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser
"experimento feito" para ser experiência narrada ou transmitida" (FREIRE, 2007, p. 59, 60).

Articulado a esse pensamento, Arroyo acrescenta:
A crença que a função da escola é transmitir o saber socialmente construído hoje está sendo
revisto não superada. Não se trata de superar o direito de todo ser humano ao saber
socialmente construído, a cultura de vida, a herança cultural. Trata de que isso passou a ser
um slogan, que precisa ser mais trabalhado, mais pesquisado. Até onde os saberes escolares
são saberes construídos ou apenas parte e até filtram esse saber construído? Até onde há
seletividade dessa construção? Até onde em nome do direito aos saberes escolares, negamos
os saberes construídos? Até onde são saberes mais mortos do que vivos? (ARROYO, 2006,
p.111).

Para Freire (2007) não existe nenhuma estrutura exclusivamente estática,
assim como, não há uma, absolutamente dinâmica. Isso vale para a estrutura construída
pelas sociedades e também para a educação. Desde a Antiguidade até a
contemporaneidade, as concepções de educação sofrem alterações, modificações ou
surgem novas.
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Assim é importante retomar uma linha histórica, identificando a trajetória da
educação no cenário brasileiro e entendendo qual o trajeto que a educação rural vem se
constituindo nesse processo.
Para pesquisadora Cláudia Passador (2006, p. 119), a origem da concepção
de educação rural no Brasil, data desde 1889 com a Proclamação da República. Na
época, o Governo instituiu uma Pasta da Agricultura, Comércio e Indústria para atender
estudantes dessas áreas, entretanto, a mesma foi extinta entre 1894 a 1906. Foi
novamente instalada em 1909, como instituições de ensino para agrônomos. E,
constituiu-se como "educação pública efetivamente nacional, nos anos 1930, após a
criação do Ministério da Educação".
A partir de 1930, a concepção de educação do campo se configura em um
conjunto de políticas com definições elaboradas para este atendimento. No histórico da
legalidade educacional, um dos primeiros tratamentos de maior abrangência ocorreu na
Constituição de 1934, quando os Pioneiros da Escola Nova que representaram uma nova
relação de forças oriundas pelo conjunto de insatisfações de setores intelectuais,
cafeicultores, classe média e até massas populares urbanas se instalaram na sociedade
solicitando reformas educacionais.
A Constituição de 1934 sinalizou a importância de uma concepção de
educação profissional voltada para o contexto industrial, e quanto à educação rural,
prevê no Art. 156: "Para realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, no
mínimo, vinte por cento das quotas destinadas a educação no respectivo orçamento
anual" (POLETTE; 2001, p.169).
Em 1946, a nova Constituição Brasileira propõe que a educação rural seja
transferida para responsabilidade de empresas privadas (industriais, comerciais e
agrícolas) a obrigatoriedade pelo financiamento, como expressa o Art. 166, inciso III:
"as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalham mais de cem pessoas,
são obrigadas a manter o ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos
destes" (BALEEIRO E SOBRINHO; 2001; p. 108). Quanto à obrigatoriedade do ensino,
responsabiliza as empresas industriais e comerciais em ministrarem a aprendizagem de
trabalhadores menores em forma de cooperação e exime desta responsabilidade as
empresas agrícolas.
A partir daí a educação brasileira incorporou a matriz curricular urbanizada e
industrializada. Caracterizou interesses sociais, culturais e educacionais das elites
brasileiras como fundamentalmente a mais relevante para todo povo do Brasil. Com a
Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969, permanece a obrigatoriedade
das empresas agrícolas e industriais com o ensino primário gratuito para empregados e
os filhos menores de 14 anos. Isso explica, porque o Brasil até 1970 esteve com uma
educação do campo, sob o gerenciamento das iniciativas privadas.
Na análise deste texto compreendemos o descaso histórico e legal do Estado
brasileiro, referente ao plano educacional para as comunidades rurais, e ao mesmo
tempo, observa-se como o Brasil rural, tem apresentado concepções de educação que
provocam altos índices de analfabetismo e baixo nível de escolaridade.
Com a nova Constituição de 1988, o Brasil consegue aprovar políticas de
direitos educacionais bastante significativas. De lá para cá foram elaboradas e
implementadas reformas educacionais que desencadearam em alguns documentos
fundamentais, como: Nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a Lei
9394/96, o Plano Nacional da Educação de 2001, e os Parâmetros Curriculares
Nacionais.
Em relação ao Plano Nacional de Educação, Saviani (1987) argumenta que
quando a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 214, determina que "A lei
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estabelecerá o plano nacional de educação" e no Art. 211 estabelece como tarefa da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios a organização de seus sistemas de ensino.
Esses documentos pontuam em parte, anseios da população e contemplam,
sobretudo, a formação de indivíduos pautados nos interesses econômicos e políticos da
sociedade brasileira. E a base da política econômica da realidade rural perpassa
principalmente pelas dimensões do agronegócio – que desenvolve a monocultura para
exportação - e da agricultura familiar – com a produção diversificada de produtos para o
abastecimento do mercado nacional.
Nesse contexto, as políticas públicas de educação implementadas nas áreas
rurais do Brasil, não tem dado conta de acompanhar o trabalho de produção do campo,
com a formação profissional próprios para esta realidade e devidamente qualificada.
Ocorre que, sucessivamente os governos brasileiros têm implantado uma educação que
não atende e não respeita às especificidades de cada realidade regional e muito menos a
diferenciação (geográfica, cultural, histórica, social, etc.) do campo.
Neste caso, observamos que a oferta de educação para o campo em alguns
lugares do Município de São Mateus não tem garantido as alterações propostas pela
Constituição de 1988, ou pelos documentos supracitados, uma vez que se recorre a um
padrão de educação urbanocêntrica. Esse paradigma é marcado por contradições que, de
certa forma, vem interferindo na implementação de políticas públicas de afirmação para
as populações que vivem e trabalham no campo.
Segundo Elaine Furtado (2006), para compreender como a sociedade
brasileira produziu e reproduziu as desigualdades no campo, precisamos entender três
elementos: "O latifúndio, a industrialização e a financeirização da economia".
Ao expor sobre a discussão, retrata Furtado (2006, p.47) de que o Brasil
desenvolveu uma estrutura fundiária baseada na grande propriedade rural que ainda se
configura, mas, se solidificou graças às contingências do mercado mundial favorável a
monocultura e também pela exploração da mão de obra escrava. Durante três séculos
"produziu-se concentração da terra, exclusão dos trabalhadores do campo, do acesso às
condições mínimas de sobrevivência, mesmo depois do término formal da escravidão".
Com o processo da industrialização as necessidades da população do campo
foram mais uma vez renegadas, prevalecendo à produção em larga escala de grãos para
exportação e consumo, gerando concentração de renda nas mãos de poucos, em relação à
maioria. Acrescenta Furtado (2006, p.48), como elemento recente a financeirização da
economia, que marca essa construção história "somados as desigualdades produzidas
pela globalização, o avanço tecnológico e a abertura dos mercados com a financeirização
da economia, fundada em taxas de juros mais altas do mundo, fez com que voltasse a
exclusão dos trabalhadores".
Esses elementos determinaram uma construção histórica resguardada pela
exploração dos trabalhadores e que durante séculos fortaleceu a classe dominante do país
favorecendo a apropriação e o apoderamento de bens e de riquezas, bem como, o
domínio de conhecimentos tecnológicos, culturais, no qual a educação, na maioria das
vezes, esteve a serviço dessa estrutura de dominação. A principal preocupação desse
período era a formação de mão de obra qualificada que contemplasse os interesses e
necessidades do espaço urbano para aceleração do crescimento econômico industrial que
gradativamente se fortalecia após Segunda Guerra Mundial.
Durante a Guerra Fria, instalou-se uma concepção de mercado que procurava
ampliar o número de consumidores, e aos Estados Unidos interessava consolidar essa
hegemonia. Por conta dessa disputa entre as potências mundiais (Estados Unidos e
União Soviética) que muitos países foram aderindo a uma das posições políticas e junto
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com a adesão vinha o pacote de proposições educacionais para serem implementadas em
cada país.
No caso do Brasil, optou-se por uma educação com currículos e metodologias
fundamentados no ideário norte-americano, numa perspectiva de afirmação de uma
escola essencialmente urbana. Então, a partir dos anos de 1930, a escolarização para o
trabalhador do campo, foi inserido também, com o intuito de conter o êxodo rural,
provocado pelo processo de industrialização do país, responsável pela grande massa de
migrações rurais de quase todas as regiões do país durante décadas subseqüentes.
Cláudia Passador (2006) expressa que para os camponeses, a escola não tinha
tanto significado, uma vez que, o aprendizado da profissão tinha sido adquirido com os
pais e não pela escola. De forma geral, a escola era compreendida como lugar da
"contra-educação rural", pautada em apenas instruir o homem do campo, para ler,
escrever e contar. Essa idéia de instrução do trabalhador nos remete a uma ideologia de
que o sujeito da roça não precisa estudar, pois, trabalhar com a enxada, por exemplo,
requer apenas esforço físico, não precisaria raciocinar refletir, questionar e sim, somente
manusear os instrumentos e saber utilizar a terra adequadamente.
Segundo Pinheiro (2009) esse paradigma de educação e ideologização tem
sustentado o capitalismo e influenciado o pensamento humano de diversas gerações,
consolidando a supremacia de um poder dominante, pela via de submissão, presente em
diferentes espaços no qual a escola – lugar do saber/conhecimento sistematizado - é um
destes.
Mas, evidentemente, as populações do campo têm procurado resistir a certas
situações de dominação, através de lutas organizadas em movimentos sociais que, ao
longo do século XX tem fortalecido os trabalhadores, provocando ações que obrigam os
governos brasileiros a implementar alguns anseios dos trabalhadores do campo dentro do
cenário das políticas públicas.
Os trabalhadores com terra, pequenos agricultores, também retomaram suas
lutas, percebendo a necessidade de resistir na terra para sobreviver à política agrícola das
ultimas décadas. A agricultura familiar foi marginalizada pelo governo, na medida em
que este priorizou a agricultura capitalista (patronal) baseada na monocultura para
exportação (KOLLING, 1999, p. 32).
Essa experiência de organização tem se efetivado através das práticas de
formação política e educativa desenvolvida dentro dos movimentos, tornando esses
sujeitos sociais, conscientes de seus direitos, oportunizando intervenções na realidade
em dimensões diversificadas pela forma consciente de observar, interpretar, reinterpretar
e agir frente à realidade cotidiana. No contexto da organização, os trabalhadores
compreendem que a escola do campo se distancia, não somente por não conter nas
abordagens curriculares conhecimentos propícios à realidade destes sujeitos sociais,
como também, as políticas de direitos adquiridos pela Constituição Federal e pela Lei de
Diretrizes da Educação Nacional de 1996, não têm se materializado em práticas
pedagógicas exercidas pelos os professores da educação do campo, nem por parte dos
gestores municipais.
A nova LDB regulamenta o ensino escolar, amplia seu sentido de
abrangência considerando que a educação está relacionada ao mundo do trabalho e à
prática escolar. No Art. 28 trata sobre a legitimação da educação do campo que permite
a adaptação à educação básica às peculiaridades da zona rural e de cada região, tendo
especificamente: conteúdos curriculares e metodologia apropriada às necessidades reais
e interesses e condições climáticas; adequação à natureza do trabalho (DORNAS, 1997).
Em 2002, foi aprovada a Resolução CNE/CEB Nº. 01 de 03 de abril; as
Diretrizes Operacionais da Educação do Campo; Este instrumento legal consolida um
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importante marco para a história da educação brasileira e em especial para a educação do
campo. Todavia, a lentidão faz com que as políticas de direito não alcance proporções
significativas e se efetivem concretamente na escola do campo de toda sociedade
brasileira.
Assim, pode-se dizer que a educação, enquanto direito fundamental, foi ao
longo dos anos, negligenciada às classes mais pobres da população brasileira. E em
decorrência disso, realizaram-se lutas, organizadas em todo país, para que se efetivassem
direitos constitucionais que garantisse uma educação que atendesse os excluídos. É
óbvio que transformar anseios, historicamente negados em legislação, representa, sem
sombra de dúvidas, um avanço, uma conquista relevante, mas, enquanto isso não se
materializar em políticas de ações concretas desenvolvidas nos municípios de todo país,
tais medidas não passarão de um amontoado de palavras "boas e bonitas", presente na
Constituição de 1988 e na legislação da educação brasileira.
Retomando aqui as discussões apresentadas na plenária do grupo de trabalho,
em São Mateus, podemos perceber claramente que os pressupostos teóricos se
entrelaçam às propostas apresentadas.
Assim, as discussões circularam em torno dos seguintestemas: elaboração de
ementas para incorporar ao Programa de Ensino de acordo com a realidade de cada
região, formação específica para os profissionais do campo, implantação de aulas de
Técnicas Agrícolas nas escolas do campo, maior interação Escola x Família x
Comunidade, implantar nova forma de atendimento à merenda escolar, implantação de
ensino técnico ou profissionalizante, manutenção das estradas que dão acesso as escolas
rurais, infra-estrutura, ampliação de oferta de vagas para o curso de Pedagogia da Terra,
discutir o calendário escolar, criação do fundo municipal para a educação do campo.
Na primeira proposta - elaboração de ementas para incorporar ao Programa
de Ensino municipal de acordo com a realidade de cada região no município – foi
proposto: que o plano municipal contemplasse:
● autonomia para desenvolver projeto diferenciado para o campo;
● garantia da diversidade campo-cidade;
● um currículo que envolva o professor para além de sua formação inicial;
● inserção de um currículo especial nas escolas mais afastadas da zona rural;
● um currículo que contemple formação geral x formação profissional;
● transformação dessas discussões e diretrizes em políticas públicas que de
fato considerem as necessidades básicas do campo.
A segunda, a formação específica para os profissionais do campo enfatiza
que como existe um grande movimento de organizações e instituições que lidam com as
questões no campo desarticulado do Município, a formação de professores também
perpassa por esse processo. Na realidade, ocorre uma formação de professores
vinculadas às perspectivas político-pedagógicas de cada movimento.
Por outro lado, o Município de São Mateus abandonou as escolas como uni e
pluridocentes, no que se refere aos aspectos didáticos e pedagógicos, sobretudo à
formação de seus professores. Contudo, de modo geral, os professores que atuam em
escolas de campo lidam constantemente com dificuldades de diversas ordens, exercendo
as funções de merendeiras, secretárias escolares, diretoras e serventes, além de “dar
aulas”. Nesse sentido, foi pauta de reivindicação o plano municipal contemple:
● uma melhoria nas condições estruturais de trabalho do profissional para
que possa desenvolver seu trabalho de professor “e não de provedor” no local
onde está inserido;
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● garantia aos professores de origem e vivência rural a formação específica
para trabalhar no meio rural;
● garantia da formação em serviço:
● formação do professor do campo coerente coma a realidade do campo;
● benefícios adicionais;
● valorização do primeiro segmento do ensino fundamental. Uni e pluri, que
não tem experiência de pedagogia exitosa.
Já a terceira proposta indicou a implantação de aulas de Técnicas Agrícolas
nas escolas do campo e maior interação Escola x Família x Comunidade. Outros
aspectos importantes da questão do campo dizem respeito à implantação de aulas de
técnicas agrícolas, formação técnica e articulação dos setores do campo no sentido de
garantir a efetivação das políticas para a zona rural. Os atores sociais do campo sabem
muito bem, que sem uma devida articulação política coletiva, os projetos e políticas não
saem do papel. Nesse sentido, foi proposto:
● valorização das disciplinas agricultura e agropecuária como disciplinas
necessárias ao currículo;
● apoio aos movimentos organizados que lutam pela qualidade do ensino no
meio rural;
● divulgação do valor das escolas do campo;
● retomada da comissão de políticas para a educação do campo,
incorporando representantes dos diversos segmentos da educação rural.
Em relação a reivindicação sobre a manutenção das estradas que dão acesso
as escolas rurais e infra-estrutura foi analisado a questão do transporte escolar na zona
rural é um tema bastante delicado, no que tange as políticas públicas nesse sentido.
Atualmente, não há uma grande preocupação do Município, visto que o transporte das
escolas rurais são sucateados. Assim foi considerado como meta no plano municipal:
● regularizar o transporte escolar, melhorando a qualidade do mesmo;
● melhorar as estradas das escolas mais afastadas, para garantir acesso a
todos os alunos da zona rural;
● garantir a qualidade dos motoristas que atendem a esse alunado;
● equipar as escolas do campo de modo a atender as necessidades básicas do
ensino atual;
● equipar a SME (Secretaria Municipal de Educação), inclusive com carros
que sejam disponibilizados para visitas às escolas do campo, nas entregas de
materiais, didáticos inclusive nas escolas uni/pluridocentes;
● reformar as escolas do campo, tornando-as agradáveis, e construir escolas
onde não houver, atendendo à demanda.
Houve ainda a proposta de criação de um fundo para a educação do campo
municipal. Trata-se, portanto, de um esforço para indicar, nas condições de
financiamento do ensino fundamental, a possibilidade de alterar a qualidade da relação
entre o rural e o urbano. Porém, sabemos que os alunos da zona rural não estão sendo
beneficiados no Município de São Mateus como manda a Lei Maior. Logo, essa última
proposta pretende fazer com que a partir desses recursos provenientes do Município
possa-se criar um fundo próprio para as escolas rurais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Depois de realizado o I Fórum Municipal de Educação do Campo, em São
Mateus, pouca coisa mudou na realidade das escolas e dos professores. Passados cinco
anos, a única novidade é que o Município receberá um projeto piloto do Ministério da
Educação para o incentivo à Educação do Campo, que depois será levado a todo o país.
A experiência do MEC será implantada também em Nova Venécia e Quatipuru, no Pará.
Este projeto foi apresentado em 28 de dezembro de 2009 aos professores,
diretores e lideranças da zona rural de São Mateus.
De acordo com a representante do MEC, Vanessa Sechin, assim que as
escolas atendidas inicialmente apresentarem a prestação de contas será possível avaliar o
projeto, fazer adequações e ampliar a proposta para outras 50 mil escolas de todo o país.
O projeto consiste em liberar R$ 8.000,00 do Governo Federal para escolas rurais,
pluridoscentes, com menos de 50 alunos, para reforma e compra de equipamentos. As
escolas terão 90 dias para executar a reforma e fazer a prestação de contas. O MEC
afirma que ainda no primeiro semestre do ano de 2011 estenderá a proposta ao restante
do país.
Os professores presentes no evento fizeram um relato emocionado. Para eles,
a iniciativa da Prefeitura de São Mateus em abraçar o projeto-piloto está sendo
primordial para a Educação do Campo dar um salto importante. A Prefeitura
proporcionará a parceria, cedendo assessoria jurídica, de engenharia e transporte para as
escolas que serão assistidas.
Serão atendidas as Escolas Municipais de São Mateus: Nossa Senhora de
Lourdes, São Jorge, Córrego do Gama, Arariba, Córrego Seco, Córrego Dezoito,
Bernadete Lourdes Bastos, Laudência, Divino Espírito Santo e São Miguel.
Consideramos que isso ainda pouco, visto que o Município de São Mateus possui outras
escolas rurais, inclusive de 5ª a 8ª série do ensino fundamental que não possuem
investimento algum.
O I Fórum Municipal de Educação do Campo, ocorrido em São Mateus, foi,
ao nosso ver, um momento histórico por ser a primeira vez que os movimentos de
educação do campo foram convidados a “entrar pela porta da frente” na discussão de
políticas públicas para o homem/meio rural. Isso possibilitou uma frutífera discussão em
torno das temáticas relacionadas à educação do campo e aos projetos que poderão ser
desenvolvidos.
É evidente que somente a educação não resolverá os problemas sociais que
vivem as famílias do campo. Serão necessárias outras políticas públicas nas áreas rurais
brasileiras e no Município de São Mateus, para que as populações que optaram em
residir e trabalhar no campo vivam com mais dignidade. Mas para isso acontecer, é
relevante pleitear propostas de políticas públicas consistentes e condizentes com as
diversas realidades rurais do Brasil, para construção de uma escola do campo de
qualidade, com estrutura física, e pedagógica adequadas, professores nomeados e com
formação própria para atuar com essa realidade específicas.
Assim, por várias razões, conclui-se que esse artigo tem a marca da
provisoriedade, pois, sobra muita coisa para fazer. Seus vazios serão preenchidos,
sobretudo, pelos significados gerados no esforço de adequação das diretrizes aos
diversos rurais e sua abertura, sabe-se, na prática, será conferida pela capacidade de os
diversos sistemas de ensino universalizarem um atendimento escolar que emancipe a
população e, ao mesmo tempo, liberte o país para o futuro solidário e a vida
democrática.
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ARTIGO CIENTÍFICO 43:
A
IMPORTÂNCIA
DO
ESTUDO
ETNOGRÁFICO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL JUNTO A MORADORES DE
UMA COMUNIDADE LITORÂNEA DO NORDESTE BRASILEIRO.
Daniel Santos Libardi 187
Resumo: Este trabalho relata a experiência de educação social em uma comunidade
litorânea no Nordeste brasileiro. Focaliza a Etnografia como método utilizado na
pesquisa em Psicologia. Para tanto, realiza um estudo sobre esta forma de conhecer:
contextualizando sua relevância histórica enquanto método proveniente da Antropologia
e seu uso nos estudos psicológicos com grupos em vulnerabilidade social. Faremos uma
breve viagem com (e para) a Antropologia, onde serão evidenciadas as contribuições
desta à pedagogia social. Discutiremos especificidades que concernem ao trabalho social
e à etnografia, relatando as peculiaridades da relação com o outro no campo de pesquisaintervenção.
Palavras-chave: etnografia, comunidade, psicologia e pedagogia social.
1.Introdução
Desde 1996, a constituição sócio-histórica da subjetividade permeia a
investigação do Grupo de Pesquisa Gênero, Família e Desenvolvimento Humano/CNPq,
da Universidade Federal de Alagoas. A partir de um estudo exploratório (Oliveira, 1998)
em uma comunidade litorânea do nordeste brasileiro, fora evidenciada a perda de valores
tradicionais radicados na atividade da pesca e uma transformação na sociabilidade
comunitária frente à influência do turismo de massa no cotidiano dos moradores. Em
2005 verificam-se as repercussões desse turismo massivo na vida das crianças nativas e
evidenciam-se estratégias de resistência delas e dos jovens por meio da conquista de
direitos (Oliveira, 2005). Nos anos seguintes, o estudo da paternidade no contexto
comunitário aponta para uma co-existência de papéis paternos tradicionais exercidos
pelos pais e mudanças importantes solicitadas pelas mães e meninas do lugar (Leitão,
2008).
No momento deste último estudo, me inseria no grupo como pesquisador,
quando outro recorte proposto à investigação local focalizava a constituição sóciohistórica do psiquismo por meio de estudos acerca da memória psicossocial, utilizando
uma metodologia intergeracional, identificando e analisando os aspectos fossilizados
enquanto significados e os sentidos experienciados na intersubjetividade comunitária.
Estudando duas gerações - os mais antigos moradores que viveram a infância no
lugar e as crianças que estão vivendo e experienciando as transformações caracterizadas
pelo desenraizamento - realizaram-se conversas (gravadas em áudio), com moradores
mais antigos sobre a infância no lugar, enfatizando os contos e lendas que lhes foram
transmitidos. Os resultados desse estudo de 2006/2007 indicavam a permanência, na
lembrança dos moradores mais antigos, dos contos e lendas da região, em contraposição
aos perigos reais vividos no lugar (Libardi, 2007). Pudemos, ao longo desse percurso,
identificar emblematicamente alguns aspectos da subjetividade dos moradores. Para
187

Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Atualmente estudante visitante da Universidade Federal do
Espírito Santo - UFES.
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exemplificar apenas um deles, podemos citar como componente no aspecto do
imaginário de idosos, adultos ou crianças que vivem neste lugar de mudanças – digam-se
de passagem – abruptas, o medo, que tem sido constantemente resignificado pelos
moradores, determinando o que devem ou não fazer e, desse modo, impondo regras
comportamentais nos seus mais complexos planos relacionais: tanto comunitários, como
face a face com os diversos grupos de “estrangeiros”.
Dessa forma, em 2008, o fomento de responsabilidades sociais e a educação
social em prol da preservação da cultura tradicional nesta comunidade, ganha ainda mais
força nos estudos junto ao Grupo de Pesquisa e, pelos resultados obtidos até então, já se
evidenciava na localidade um processo de inclusão/exclusão psicossocial caracterizado
por uma diversidade de fatores que perpassavam, desde o surgimento do turismo de
massa, à introdução de novas demandas para cotidiano dos nativos (na escola, trabalho e
família), implicando assim em outra dinâmica nesses ambientes de convívio
comunitário.
Com pesquisação (Thiollent, 1988) inserida no âmbito de um Projeto de
Extensão188, o ano de 2008 é marcado pelo aprofundamento na compreensão desse
contexto comunitário e pela promoção de educação social por meio de atividades de
extensão universitária189 a seus moradores, junto ao Programa de Saúde da Família
(PSF), no trabalho grupal junto a pessoas com hipertensão e diabetes (Grupo
“Hiperdia”), no atendimento aos portadores de deficiência física (Grupo com
Cadeirantes), no trabalho/dinâmica no incentivo à atividade criativa junto às crianças da
comunidade (Grupo “CriAtividade”), além de outros acompanhamentos individuais
assim demandados.
Nesse percurso de trabalho na comunidade litorânea, destacam-se as observações
naturalísticas em ambiente comunitário e a importância do registro das mesmas em
relatos nos diários de campo. Partindo, na análise dos dados, do descritivo ao
interpretativo. Nada mais naturalístico é também observar que a busca enquanto
educador se fez nos primeiros passos de uma pesquisa antropológica: um trabalho
etnográfico, ao que me dedico neste trabalho, objetivando desenvolver um estudo
teórico-metodológico sobre a Etnografia, relacionando com a prática de educação social
na comunidade litorânea.
Dessa forma, especificamente pretende-se desenvolver uma breve retrospectiva
histórica da Etnografia e revisar as produções atuais que tratam do tema em questão e
relacionando à discussão teórico-metodológica à prática discutindo a relevância da
Etnografia para as intervenções ali desenvolvidas, pois nota-se que assim fora possível
uma melhor compreensão dos significados e sentidos que permeiam a intersubjetividade
comunitária e que já se apresentam importantes repercussões, facilitando a continuidade
de trabalhos de intervenção psicossocial aos moradores das comunidades litorâneas junto
ao Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) e do Programa de Saúde da Família (PSF).
2.Educação Social e Antropologia?
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Da Educação Social para a Antropologia: consideramos que essa última pode
contribuir em muito à prática de pesquisa e intervenção, principalmente no que se refere
ao aparato instrumental e metodológico. Foi em prática de pesquisa psicológica 190 que
identificamos a presença de instrumentos e métodos oriundos desta ciência. Com a
Antropologia, pensamos na Educação e no Social para fazermos três buscas básicas: o
que, como e porque, procurando assim traçar não só um percurso transacional e
dialógico entre teoria, método e prática, mas também para pensarmos na especificidade
do público com o qual lidamos e da forma como trabalhamos, nossa postura etnográfica.
O desenvolvimento deste artigo se dedica então a um breve resgate dessa forma
de conhecer. Serão apresentadas questões históricas do desenvolvimento da disciplina e
seus aspectos relacionados com o desenvolvimento do conceito de cultura, que afinal é
produto e produtor das relações sociais e da educação em que estamos imersos.
Podemos situar a Antropologia como um segmento das Ciências Sociais e a
Antropologia Social de tradição inglesa como originária da etnografia (Rockwell, 1986
apud. Sato e Souza, 2005, p.1). No século XIX falar em etnografia, tanto na França
como na Inglaterra, remetia-se a uma divisão do trabalho: o etnólogo, ainda não
antropólogo, cumpria o papel de emitir questionários etnográficos à missionários ou
viajantes com destino à povos e lugares diversos para assim coletarem dados e
recolherem os objetos (patrimônio cultural) que pudessem, assim seriam esses somados
e guardados em museus, uma boa ilustração do que na época - em um contexto um tanto
colonialista - se entendia por etnografia.
Segundo Winkin (1998), é por volta de 1915-1920, que ocorre o que seria uma
primeira revolução da etnografia, ou para a Etnografia. Mais um apontamento para
tradição inglesa na Antropologia Social, quando Bronislaw Malinowski, polonês
formado na Inglaterra, parte a campo em busca de tentar compreender a visão dos
próprios “sujeitos” envolvidos na pesquisa, os indígenas. Segundo sua obra de maior
referência, lançada em 1922 (Argonautas do Pacífico Ocidental), o autor revela que
entre 1914 e 1918 permaneceu residindo no arquipélago dos Trobriand, em Nova Guiné
(Malinowski, 1922). Esse fato indica a importância da presença do pesquisador no
campo de pesquisa.
Um segundo grande momento revolucionário na etnografia se estabelece quando
Lloyd Warner retorna aos Estados Unidos – Harvard e posteriormente Chicago – após
trabalhar em estudos com aborígenes australianos, se dando conta do que era feito em
terra estrangeira poderia muito bem ser feito em seu próprio país, em suas
microssociedades, um procedimento próximo ao da Escola de Chicago, onde a cidade
passava a ser um laboratório social (Winkin, 1998).
Assim, podemos dizer que a tentativa de compreender a visão do sujeito e a
aplicação do método na cidade – em contextos não só primitivos – são dois aspectos
importantes na compreensão histórica do método.
“Etnografia é um termo no qual se encontra de tudo, uma palavra que nomeia
toda uma tradição de pesquisa” (Winkin, 1998, p.129). De fato, relaciona-se também à
tradição inglesa sua inserção nos estudos sobre cultura, quando Edward Tylor (1871
apud. Laraia, 2007) sintetiza o termo germânico Kultur (símbolo aos aspectos espirituais
de uma comunidade) com Civilization, que indicava a produção material de um povo,
assim denominando de Culture todo conjunto de “conhecimentos, crenças, arte, moral,
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leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como
membro de uma sociedade” (Laraia, 2007, p.25). Hora sim, a idéia do conceito de
cultura já vinha se desenvolvendo bem antes da definição de Tylor, como já indica a
síntese, porém é ela referência para discussão sobre o conceito Antropológico de Cultura
segundo as teorias modernas.
Esse debate gira em torno também de um trabalho teórico de estabelecimento de
especificidades inerentes ao conceito de Cultura. Duas concepções teóricas maiores são
apontadas por Keesing (1974 apud. Laraia, 2007): a que considera a cultura como um
sistema adaptativo, representada principalmente por neo-evolucionistas como Leslie
White, Sahlins, Harris, Carneiro, Rappaport e Vayda, e as teorias idealistas da cultura,
representada principalmente cada uma das suas três vertentes por W. Goodenough, LeviStrauss e por Clifford Geertz.
A primeira conclui Cultura como sistema de padrões de comportamento
socialmente transmitidos para adaptar comunidades humanas à suas bases biológicas - o
que inclui a tecnologia, padrões de estabelecimento, economia, política, crenças, práticas
religiosas, entre outras coisas - e que sua mudança é primariamente uma adaptação
equivalente à seleção natural, essa é a condição de sobrevivência do homem, uma
mesma regra equivalente a adaptação biológica, muito embora ele consiga adaptar-se
através da cultura (Meggers, 1977 apud. Laraia, 2007).
Para a outra vertente, numa primeira abordagem, considera-se que cultura é um
sistema cognitivo, e seus representantes - os chamados novos etnógrafos- buscam
estudar os sistemas de classificação atribuídos pelos próprios membros de uma
comunidade específica (classificação de folk) (Keesing, 1974 apud. Laraia, 2007). W.
Goodenought classifica cultura no plano dos conhecimentos, crenças ou habilidades
necessárias para alguém integrar-se como um membro de uma determinada comunidade,
ou seja, “tudo o que é preciso saber para ser membro” (Winkin, 1998, p.131).
Produto dos novos etnógrafos, essa abordagem situa cultura epistemologicamente
no mesmo plano da linguagem (Kessing, 1974 apud. Laraia, 2007). Segundo Winkin
(1998), é por volta de 1950 que ocorre o que poder-se-ia denominar uma terceira
revolução para a etnografia, quando os antropólogos vão se dando conta de que podem
fazer pesquisa, como define o próprio Ward Goodenough (1957, apud. Winkin, 1998),
fora das ilhas, ou seja, fora de sociedades primitivas ou grupos segregados, minorias
excluídas socialmente.
A segunda abordagem é conhecida como estruturalista, com grande
representação de Levi-Strauss (2003) que define cultura como um sistema simbólico de
criação mental acumulativa e que existe uma gênese estrutural na elaboração cultural.
Sua concepção é de que o trabalho etnográfico consiste na observação e análise das
culturas dos grupos humanos, sendo assim verossímil às suas peculiaridades. Porém seu
esforço investigativo está concentrado na gênese de estruturas comuns a esses grupos,
são exemplos desse foco as pesquisas sobre a estrutura da linguagem, dos mitos e da
dialética (Levi-Strauss, 2003).
Em relação ao que seria uma terceira abordagem idealista, considera-se cultura
como um sistema simbólico partilhado pelos seus membros e que o antropólogo, ao
contrário da visão otimista de Goodenought, irá interpretá-lo, não captá-lo em uma
gramática, tão pouco descodificá-lo (Keesing, 1974 apud. Laraia, 2007) - ou melhor,
descobrir os princípios mentais onde se estruturam esses códigos (Lévi-Strauss, 1973;
apud. Laraia, 2007) - como pretendiam os estruturalistas.
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Criticando assim uma dimensão justa do conceito de cultura, Geertz (1989)
radicaliza na discussão do conceito cultural (e da etnografia), enfatizando a existência do
prisma cultural do próprio autor (do próprio pesquisador), colocando essa questão como
fundamental à compreensão do conceito de cultura. É dessa forma que defende uma
ciência interpretativa, onde o homem estaria preso a uma teia de significados e o
conceito de cultura seria semiótico, onde se configura em sistemas entrelaçados de
signos interpretáveis. A cultura é para Geertz, de fato, um contexto dentro do qual esses
signos podem ser descritos de forma inteligível.
Ao contrário do que pensam autores como Keesing (1974 apud. Laraia, 2007),
Geertz (1989), em uma passagem crítica de seu livro A Interpretação das Culturas,
deixa claro que considerá-lo idealista seria um “insulto intelectual” (p.8). Ele expõe, na
mesma obra, que “a cultura é pública porque o significado o é”(p. 9), uma simples frase
que suficientemente aponta a divergência de Geertz também a uma escola de análise
componencial (ou antropologia cognitiva), que defendia Goodenought: “...o
comportamento está para o significado, (...) assim como um pigmento estaria para a
pintura...”, complementa (Geertz, 1989, p.8).
É notável que essa discussão do conceito de cultura é tão infindável quanto a
própria produção cultural, que na amplitude do desenvolvimento de aspectos físicos ou
simbólicos imprimem novas necessidades, até mesmo - por exemplo - lingüísticas para
atualização teórica. Muito embora a peculiaridade de alguma cultura (comunidade)
possa ser, em primeira instância, mais interessante que essa discussão teórica, mas não
podemos esquecer que cada concepção do conceito cultural está ligada a uma forma de
se conhecer, na qual a etnografia se insere como um método utilizado de maneiras
diferentes, para fins diferentes ou, em última análise, é simplesmente um método de
pesquisa social, como bem aponta Hammersley e Atkinson (1963 apud. Sato e Souza).
Compreender o que é de fato a prática etnográfica é o inicio para o entendimento
da análise antropológica como forma de conhecimento, que relevamos como premissa
importante para os passos de um educador social. Etnografia não se resume ao
cumprimento de uma série de procedimentos, o etnógrafo enfrenta uma série de
estruturas conceptuais complexas a qual dedica uma aprendizagem e é o tipo de esforço
intelectual que se dedica para produzir uma descrição densa que define uma prática
etnográfica (Geertz, 1989, p.7).
Dessa maneira, em relação à Etnografia, é possível identificarmos ainda uma
quarta revolução: a textualista, após Geertz (Winkin, 1998). Isso ocorre não só pelo
surgimento de uma nova concepção, mas também pela forma enfática com que orienta a
formulação de uma base textual situada, sempre excessivamente, para um
empreendimento antropológico, alargando o universo do discurso humano. A descrição
densa, que já um termo emprestado de Gilbert Ryle (apud. Geertz, 1989, p. 4), ganha
força para o autor: a etnografia demanda do escritor uma segunda mão (p. 11) – já que o
faria de primeira o próprio nativo – a tarefa de dizimar perplexidades frente ao estranho,
descrevendo a ordem natural das coisas de um determinado contexto cada vez mais
esclarecido, tanto para o pesquisador através de sua experiência, como para um leitor de
um texto com conteúdo e esclarecedor (explicativo). Nesse momento, na etnografia
proposta por Geertz, o pesquisador participa com o outro (pesquisado) de uma série de
experiências, a conhecer, por exemplo, histórias e fatos do lugar, trazendo este conteúdo
sob a linguagem do informante.
Enquadrada num desenvolvimento histórico, já vemos que a etnografia tem sido
no decorrer do tempo definida por posturas diferentes, o próprio termo tem ganhado
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novos significados e sentidos. Partimos de constatações da pesquisa contínua para,
através da etnografia, seguirmos em busca de correlacionar comportamentos observados
em diferentes espaços, tentando trazer assim contribuições cada vez mais profícuas aos
conjuntos de códigos e sistemas de regras que regem a vida das pessoas na comunidade.
É imprescindível, todavia, marcar nossa posição, que se - inevitavelmente expõe aspectos identitários à comunidade, considera que “a identidade está sempre
sendo posta e reposta, ainda que a aparência seja de estabilidade” (Sawaia, 1995, p.21).
Procuramos assim, como justamente define Souza Santos (1994 apud. Sawaia, 1995),
“identificações em curso”, que por via do método etnográfico enquadramos-lhes
historicamente.
Nessa medida, os estudos psicossociais de Oliveira (1998; 2005) acerca da
compreensão dos processos interculturais em contextos litorâneos e comunitários
demonstram a significativa perda de valores culturais e referenciais identitários (Sawaia,
1995) e são, ainda, apresentados enquanto uma reedição do processo de colonização
brasileira, apoiados nas análises de Galeano (1979) e Todorov (1999) 191. Esse processo
circunscrito à indústria do turismo de massa permite a experiência de desenraizamento a
partir da extinção das tradições, torna os nativos estrangeiros em sua própria terra. Na
análise das singularidades desse processo, percebe-se a tessitura das contradições, dos
enfrentamentos, das resistências, que geram, por sua vez, sofrimento ético-político
(Sawaia, 1994).
Ser nativo, na comunidade litorânea em questão, é o que ainda se mantém com
mais vigor nos afetos, desejos e ações da antiga geração. A atividade da pesca não é
mais identificatória, mas sim a pertinência de nascer na localidade, ou seja, ser nativo da
comunidade litorânea é algo vivido com orgulho e essa identidade orgulhosa é
sustentada por afetos positivos de pertença ao local, demonstrando-se tal pertença como
atividade política e como sabedoria das crianças. Foi em consonância à pesquisa
antropológica, que verificamos a importância de estudos acerca da memória social (Bosi,
2003) na perspectiva intergeracional como propõe Attias-Donfut (1988 apud Oliveira,
1998) na resistência ao preconceito e à segregação psicossocial.
Em um desses estudos com abordagem intergeracional (Oliveira, 1998) os
moradores apontam que as principais desvantagens recairiam sobre a geração de
crianças que nasceram com a decadência (Martins, 2000a) da indústria turística.
Perderam a liberdade e fartura, características iniciais da localidade, bem como a
possibilidade de ganhar dinheiro com a chegada de estrangeiros, possibilitada a geração
que estava jovem na década da chegada do turismo na comunidade estudada. Receberam
como herança destruição humano-ambiental, violência, insegurança e esperança
(Oliveira, 2005) de transformar o lugar por meio da aquisição do conhecimento formal,
já que o conhecimento passado de pai para filho, do senso-comum pouca valia tem hoje
no cotidiano da comunidade (Heller, 1991).
Nesse sentido, acompanhar a história da localidade aprofundando o
conhecimento mítico e referencial nos parece fundamental, principalmente, quando se
defende a constituição sócio-histórica do psiquismo (Vigotski, 1996), na qual as relações
intersubjetivas (Pino, 1995), que ocorrem no cotidiano, são base da constituição de si e
do outro, e, extensivamente, a construção de sua história e a história do lugar. É nesse
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estudo sócio-histórico que relevamos a importância da Etnografia para a Pedagogia
Social. Dessa forma, como continuidade ao trabalho desenvolvido, será relatada a seguir
uma das práticas de educação social na comunidade litorânea.

3.Uma prática pedagógica.
Utilizando o diário de campo para falar dos encontros semanais com grupo de
crianças do lugar no projeto de Extenção “A formação do estudante na área de
psicologia social comunitária: pesquisando e intervindo”, em 2008, pensamos na
brincadeira como um meio ideal para o desenvolvimento da criatividade, expressão de
sentimentos e elaboração de conflitos. Buscamos considerar as atividades lúdicas como
principal instrumento da nossa proposta, tendo em vista facilitar e estimular, as
habilidades sociais, intelectuais, processos subjetivos, desenvolvimento de papéis, da
linguagem e de conceitos atrelados a realidade circunscrita, mediado por instrumentos
simbólicos relativo aos jogos e brinquedos, participando todos de atividades em um
ambiente passível à interação.
Dessa forma, realizaram-se atividades com o intuito de facilitar a expressão
subjetiva através de instrumentos mediadores, tendo como eixo principal a criação de
máscaras. Contudo as atividades seguiram uma progressão na complexidade para
confecção das mesmas, passando por algumas reelaborações até chegar ao produto final.
Com o grupo, estabelecemos algumas regras e critérios de participação, tais como avisar
quando não pudesse comparecer, o sigilo, cumprimento do horário e a concordância do
grupo quanto à entrada de novos participantes. Além disso, nós educadores sociais,
tomávamos como orientação facilitar as crianças a relembrarem as atividades anteriores
no início de cada novo encontro para que tivéssemos um feedback do que
compreendiam. Reforçamos o diálogo entre os participantes, consideramos todos ativos
no processo de mudança das estruturas sociais. Adotamos como Mattos (2001) a
concepção holística e dialética de cultura com uma série de significados sistematizados
mediadores entre as estruturas sociais e as ações humanas. Imprimimos também na
nossa etnografia essa concepção holística e dialética.
Metodologicamente, neste trabalho, utilizamos os diários de campo como
instrumento sistemático dos relatos dos encontros realizados. Através destes foi possível
determinar as categorias de análise existentes, levando em consideração a freqüência das
situações relatadas, desta forma os aspectos presentes no diário apontaram para a
realidade local, observadas no discurso das crianças presentes.
Para realizar o levantamento temático dos diários de campo seguimos uma
seqüência de etapas. Nesse processo primeiramente consideramos a temática emergente
de cada um dos diários, onde para isso realizamos a leitura e releituras de cada um,
visando selecionar as categorias que se repetiam. Posteriormente as palavras destacadas
nos diários subsidiaram a elaboração de temas específicos para cada diário, constituindo
assim as categorias temáticas emergentes.
Esse procedimento se insere na nossa pesquisa etnográfica, suas observações
voltam-se para uma análise qualitativa do conhecido naquele momento de interação sob
as condições observadas e releva como contributo à pesquisa na comunidade a
importância da microanálise (Geertz, 1989; Mattos, 2001): não só das pessoas, como
também do lugar e das próprias relações então configuradas.
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Curiosamente, podemos destacar ainda uma análise, não enquadrada em nossos
objetivos principais de análise, mas que, por procedimento, acabam constando em forma
de um contexto informativo de aspectos da vida local para o pesquisador/educador,
observados aleatoriamente, mas que podem ser elencados como relevantes à pesquisa, já
que consideramos a etnografia também como uma “arte de ver” (Winkin, 1998, p.132).
Situamos
também,
de
fato,
que
em
nossas
lentes
de
observador/pesquisador/educador politicamente ativo na pesquisa-intervenção
participante, o interacionismo simbólico (Mattos, 2001), reafirma-se como marco
conceitual para a etnografia, pela incorporação da reflexividade na análise da ação
(Mead, 1934 apud. Mattos, 2001). Além disso, é na experiência etnográfica que muitas
vezes fazemos uso de “pistas ou restos de sentido antes de desenvolver interpretações
estáveis” (Clifford, 2002, p.36).
Saindo desses contextos qual também perpassa o trabalho do pesquisador, nos
encaminhamos agora à atividade central planejada e sistematizada para trabalho com as
crianças: o que chamamos de Grupo CriAtividade. Neste trabalho, procedemos sempre
iniciando o Grupo na atualização das atividades de encontros passados. Aos
participantes que não estavam presentes, é um ótimo recurso metodológico para
estimular a continuidade das atividades ou revisar o encontro passado para iniciar um
outro tipo de tarefa. Além disso, relembrar assuntos anteriores atualiza o grupo, tanto na
obtenção de informação nova por parte dos faltosos ou esquecidos das atividades
passadas, como na sondagem dos facilitadores sobre o grupo.
Compreendemos que participamos de uma construção coletiva e intervimos
juntos na dinamização de processos sociais, como bem aponta a relevância de Sato e
Souza (2001) à experiência etnográfica. Com a expressão da subjetividade nesse
ambiente, a análise etnográfica auxiliada pela utilização do Diário de Campo possibilita
a atribuição de significados às situações sociais, estudo dos processos, interações e das
práticas de intervenção.
A conversa livre abre caminho para, através da comunicação, analisar, dentre
outros aspectos, a afetividade entre os participantes. Conceder-lhes adequadamente
liberdade de escolha tem facilitado a aproximação afetiva e o conhecimento do que as
crianças gostam, do que querem, tanto em relação ao seu cotidiano, como acerca da
atividade: um caráter bastante livre, mas de muita importância às primeiras observações
e aproximação entre pesquisador e comunidade. Além disso, dispõe espaço à criação de
uma política comum entre todos os envolvidos nas atividades, assegurando o
envolvimento contínuo nas dinâmicas propostas em conjunto. Essa concessão informa
ao pesquisador pontos de partida para avançar na complexidade das atividades, uma vez
que se trabalha com referência ao conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
(Vygotsky, 1987).
Esse conceito, se torna relevante para nossa prática não só por tratar do
desenvolvimento psicológico na infância, mas por também estabelecer uma noção que
pauta nossa conduta na interação com as crianças. na medida em que vamos interagindo
com a criança, não só elas se aproximam dos conhecimentos necessários para realizar as
atividades sugeridas, mas também nós pesquisadores nos aproximamos sucessivamente
ao contexto da criança no lugar.
No trabalho com as crianças ou jovens, podemos enfatizar a criação
artística, onde as máscaras, perucas, fantasias, enfeites e demais adereços são
instrumentos mediadores, por meio dos quais as crianças externam sua criatividade, seja
no inventar de um personagem e sua história ou na caracterização do mesmo. Além
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disso, com o passar dos encontros tem-se a possibilidade de facilitar atividades
diferentes, incentivando cada vez mais a criatividade. Apesar disso, ainda assim têm sido
identificadas nas práticas com crianças, algumas atitudes de resistência a participação e
descumprimento de objetivos combinados anteriormente com as próprias participantes.
Observou-se que no trabalho de campo havia uma necessidade cada vez maior de
se trabalhar com temáticas congruentes à experiência anterior de vida das crianças, o que
facilita a participação das mesmas. Pudemos nos aproximar mais dessa realidade através
da experiência etnográfica, experiência essa que define características pessoais e das
relações comunitárias que balizam possibilidades às propostas de intervenções.
A coerência das experiências identificadas na relação intersubjetiva (Pino, 1995)
promove afinidade entre os componentes e no próprio trabalho. Algumas crianças por
muitas vezes aparentam trabalhar em dupla fazendo desenhos semelhantes. Destacamos
até que uma integrante novata (identificada em diário como “Mo.”) fora em outra
ocasião bem aceita pelo grupo: identificou-se uma afinidade entre ela e os demais, assim
também a afetividade positiva. Já perante dificuldade na identificação de afinidades,
parece haver um empecilho ao desenvolvimento da afetividade entre os componentes.
Essa afirmação decorre da observação de uma criança em peculiar com diferenças
notórias referentes à estrutura familiar, cidade de origem, vocabulário, condição
financeira, etc: aparentes objeções a um maior desenvolvimento da afetividade com as
outras crianças da comunidade. No caso a dificuldade é caracterizada por três
distanciamentos: geográfico, das experiências anteriores e das relações. Nesse momento
ressaltamos a família como importante no desenvolvimento da criança, suas
significações e comunicação.
Sabe-se que o ambiente familiar tem ocupado uma posição importante no
desenvolvimento infantil (Leitão, 2008) e que, no contexto estudado, família e
comunidade interagem fortemente, conteúdo já verificado em pesquisas anteriores
(Oliveira, 1998; Libardi, 2007) e revelado também no contexto das atividades no posto
de saúde através da comunicação ali estabelecida. Mas não só isso embasa o foco de
análise da constituição intersubjetiva, da criatividade e da realidade circunscrita frente os
diversos e mais complexos laços afetivos que ali se formam.
Ressaltamos então, além da família, a cultura comunitária e a intersubjetividade
como categorias presentes e importantes nas análises da pesquisa, uma vez que situamos
elas também como constituintes no desenvolvimento da criança, suas significações e
comunicação naquele contexto. Através de nossas análises dos diários de campo,
pudemos identificar uma série de fatores relacionados às crianças e jovens, que assim
nos inclinamos a conhecê-los melhor.
Com o trabalho etnográfico, desde o campo à produção textual, recordamos fatos
e sentidos da experiência. Porém, é após sistematizarmos os dados, que podemos
começar a fazer nossos apontamentos. Podemos ver além das experiências guardadas na
memória. A violência no lugar, por exemplo, parte do cenário do crime em si para outras
formas de comportamento. Relacionamos essa realidade com observações do trabalho
com as crianças: seus movimentos bruscos para tomar o material um do outro, o
alvoroço gerado para pegar o material que era disponibilizado para construção das
máscaras, a ausência de palavras como “por favor” ou “licença” e ainda mesmo também
a ausência de qualquer pedido prévio para posterior obtenção de material durante o feitio
de máscaras ou utilização de brinquedos. Essa experiência com as crianças denota como
é para mim, enquanto pesquisador, como se caracteriza a questão do direito nas crianças,
inúmeras vezes assim violado; e relacionamos assim com fatos onde uma mesma
categoria se repete e que, mesmo sendo um contexto diferente, causas se acumulam para
determinar um ou outro comportamento social.
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Para produção de uma “descrição densa” (Geertz, 1989, p.7) as anotações em
caderno no ambiente de coleta torna-se uma ferramenta imprescindível para a
catalogação de dados como nomes de componentes, idades e ainda para anotação de
histórias construídas nas atividades. Claro, procuramos trabalhar em dupla para o auxílio
nessa atividade ou fazê-lo em momentos oportunos, para que o ato não intimide o
informante ou interfira, por exemplo, no desenvolvimento de uma conversa ou de outras
atividades. Vejamos, em favorecimento do uso dessa ferramenta, uma história produzida
a partir da criação de personagens, resultante de uma das dinâmicas para construção das
máscaras:
Uma história de máscara
Era uma vez um palácio chamado “Circo Pateta”, e dentro
deste reinava um coração imenso.
Nele morava o bobo da corte, o palhaço que fazia todos no
palácio rir. Também neste castelo morava a fada madrinha
Bruna e sua irmã fada madrinha Ad.
A fada madrinha Ad. com sua magia transformou a menina
Ld. na borboleta “BorboLidi”, que gostava muito de voar pelo
jardim do palácio para conversar com sua amiga, a Florzinha.
Nesse palácio morava um bebê chamado Nick, que tinha
um gatinho chamado Robin. O gato gostava de carinho e de
ficar andando pelo telhado do palácio, onde encontrou uma
gatinha. O gato Robin era amigo do “Doidão”, um garoto que
também morava no palácio (fragmento do caderno de
anotações).

A conversa (Oliveira, 2005) é via de acesso à interação entre os participantes das
práticas. Nela podemos observar com as contribuições de Goffman (apud. Winkin, 1998,
p.104) que a comunicação ultrapassa o código verbal e por muitas vezes, nas práticas
com as crianças, observaram-se supostas verdades da linguagem corporal e gestual.
Como Bateson (apud. Winkin, 1998), vemos e concordamos que o comportamento nãoverbal participa tanto quanto os verbais, da comunicação. Mas essas supostas verdades
estão sempre, em nossa pesquisa, no plano hipotético, cumprindo-se o esforço por,
através da linguagem oral, trazer o conteúdo da mensagem a esse lugar de menores
suposições, uma via de acesso (uma comunicação), muito embora sejam inúmeras as
subjetivações inerentes ao observar.
Ressaltamos que partimos de constatações da pesquisa contínua e intergeracional,
para, através da etnografia e da pedagogia social, seguirmos em busca de correlacionar
comportamentos observados em diferentes espaços, tentando trazer assim contribuições
cada vez mais profícuas aos conjuntos de códigos e sistemas de regras que regem a vida
das pessoas nessa comunidade.
Quanto à interação entre os participantes do grupo CriAtividade, a conversa
prévia às atividades com as crianças, a descrição da troca de experiências de encontros
anteriores e a observação das dinâmicas interpessoais nos jogos propostos são pontos a
que nós estamos atentos, apontamento metodológico esse que desperta interesse do
pesquisador ao próprio fazer. Nos primeiros encontros, eram feitos jogos, desenhos e
brincadeiras livres com brinquedos. Posteriormente então a essa primeira fase,
objetivou-se naquele momento um trabalho seqüencial para montar máscaras de
personagens afins. Assim fez-se presente no trabalho das crianças a tentativa explorar as
primeiras idéias através do desenho e pintura em papel, para que depois fossem
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montadas as mesmas em material emborrachado. Como resultado desta ação, foram
construídos os seguintes personagens; em parênteses o codinome do autor: Fada
Madrinha (S.), Abacaxi/Porco Espinho (B.), Bobo da Corte (D.), Borboleta (Li.), Gata
(L.), Gato (D.), Janela (A.), Rosto (R.).
A atenção ao procedimento perpassa a conduta da facilitação desde o momento
que se iniciam as atividades na atualização para os faltosos sobre as atividades anteriores
feita pelas próprias crianças, a proposta de redesenhar e recortar as máscaras em
cartolina que em um encontro anterior fora desenhado no papel A4 e a produção de
“Uma história de máscara”: pequenas histórias que entre elas ligavam-se personagens
que dialogavam, passando as crianças a se expressarem cada vez mais no grupo, se
tornando cada vez mais participantes na construção intersubjetiva, uma orientação para
se tornarem mais ativas no processo de mudança das estruturas sociais (Mattos, 2001).
Com a pesquisa contínua, o maior tempo em campo, possibilita a amplitude da
apreensão - por parte dos nativos - das intenções das pesquisas (Sato e Souza, 2001), o
que também têm se confirmado nas pesquisas da comunidade litorânea, onde as mães
que conhecem o grupo há mais tempo, depositam na equipe de trabalho uma maior
confiança, permitindo a participação em atividades afins (Libardi, 2007, 2008).
Buscamos durante o período de trabalho de campo, entender as atitudes das
crianças frente ao processo de criação das máscaras, onde a criatividade se faz
protagonista de uma história sem máscaras.
4.Considerações
Podemos no aproximar agora aos momentos conclusivos de nossa reflexão:
conhecemos historicamente algumas produções ligadas à disciplina antropológica e, em
específico, a origem de nosso trabalho. Com auxílio de autores contemporâneos,
relacionamos o conceito de cultura ao desenvolvimento dessa disciplina e trouxemos por
fim recortes da prática de pedagogia social, ou seja, de uma intervenção cultural no
lugar. Verificarmos, em relatos ilustrativos de nossa experiência, a presença da
etnografia como método de pesquisa, mostrando algumas particularidades no uso e suas
contribuições.
Para Sato e Souza (2001), o trabalho de campo etnográfico finaliza-se quando é
possível, pelo cotejamento das hipóteses, testar e esboçar os esquemas interpretativos.
Nesse ponto, vemos a indicação de uma contribuição até mesmo da estatística ao
trabalho da análise etnográfica. À etnografia interessa (também) a recorrência de fatos e
ações, variações de determinado caso e das relações com as variações próprias de um
contexto maior em que se insere aquele caso (Mattos, 2001). Mas para nossa pesquisa
etnográfica, adotamos uma percepção atenta ao contexto, evitando o que poderia se
caracterizar um uso incoerente da estatística.
Concordamos com Sato e Souza (2001) quando enquadram a etnografia longe de
um estilo de afirmações popularescas acerca de uma cultura, mostrando que é necessária
a inclinação do pesquisador para que sua observação não se restrinja a descrever o
exótico. Do contrário, busca focalizar a especificidade do caso concreto e o caráter
universal da sua manifestação.
Esse caráter universal atenta para a existência de múltiplos fatores possíveis a
determinar um mesmo acontecimento identificado na experiência. Inclusive também por
se falar em experiência que situamos um dos papeis da etnografia na pedagogia social:
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atentar para outras percepções e compreensões da realidade, atentar para a existência de
diferentes interpretações, diferentes realidades subjetivas e não deturpações de uma
realidade universal, concreta e imutável. O próprio estudo de outra cultura perpassa as
representações sociais de uma primeira. É por isso que a etnografia pode ser utilizada
por pesquisadores de diferentes concepções teóricas e disciplinas (Wolcott, 1987 apud.
Sato e Souza, 2001). Neste trabalho procuramos mostrar a nossa etnografia, desde o
surgimento na Europa ao seu desenvolvimento na comunidade litorânea.
A universalidade também contribui a discussão da micro/macro análise
etnográfica, pois para Mattos (2001, p.5) “A microanálise etnográfica leva em
consideração não somente a comunicação ou interação imediata da cena, como também
a relação entre esta interação e o contexto social maior”. Não só contextos maiores como
a sociedade, tempo histórico, momento político, lugar, etc, bem como o “background”
etnográfico de uma macroanálise, são pontos focalizados na pesquisa etnográfica.
Enfim, micro ou macro acabam sendo termos usados com um referencial esclarecido
numa dada pesquisa. Esses níveis de análise são diferentes, no entanto relacionam-se e
complementam-se na associação de informações provenientes de múltiplos olhares.
É importante frisar num ponto referente ao sentido que, em campo, o pesquisador
busca também fazer-se entender, por muitas vezes - com o tempo - nos aproximamos da
linguagem comunitária, bem como nossas indicações teóricas estão próximas às formas
lingüísticas da população estudada. Para chegar a isso, podemos relevar a importância de
ter permanecido em campo durantes mais de dois anos.
Assim como Sato e Souza (2001), reconhecemos que a Antropologia tem muito a
contribuir com o trabalho de investigação psicossocial e educação social, tanto sob o
prisma metodológico, possibilitando identificar/conhecer/compreender a constituição da
expressão subjetiva, bem como aliando a isso a discussão epistemológica e filosófica
sobre esta forma de se conhecer: a etnografia.
Aliando a questão teórico-metodológica ao que então podemos estabelecer como
princípio, relevância e norte fundamental deste trabalho, tomemos o que Nosella (2002)
entende por socialismo investigativo:
...a postura moral e intelectual de quem prioriza, entre os valores sociais, a
igualdade e a justiça e se inspira, nas investigações acadêmico-científicas, no
método dialético historicista. Essa postura rejeita, portanto, o socialismo como um
conjunto de doutrinas burocraticamente definidas e auto-suficientes a serem
aprendidas e difundidas. (Nosella, 2002, p. 151).

E o que Gramsci (1980) contribui:
...Para o socialismo investigativo, produzir cultura não é difundir uma doutrina e
sim desencadear nas pessoas um processo de auto-identificação histórica (...)
Cultura é organização, disciplina do próprio eu interior, é tomada de posse da
própria personalidade, é conquista de consciência superior, pela qual consegue-se
compreender seu próprio valor histórico, a função na vida, os próprios direitos e
deveres (Gramsci, 1980, p. 100, apud Nosella, 2002, p. 153-154).

Buscamos assim, antes de tudo, proporcioná-los um ambiente em que possam se
identificar, saber quem são com possibilidade de diferentes olhares. Podemos assim
através do Diário de Campo descrever/caracterizar/identificar essa experiência,
promovendo por outro lado uma escuta e uma fala a quem, por uma infinidade de
fatores, fora impedido de tal. Em campo, pudemos nos aproximar mais dessa realidade
através da experiência etnográfica, experiência essa que define características pessoais e
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das relações comunitárias que balizam possibilidades às propostas de intervenções para
uma educação social.
Não é nunca o pesquisador guia único dessa pedagogia. Está ele a mercê do
desconhecido. Pode por ventura partir de uma série de pressupostos teóricos e práticos
da ciência, mas esta é sua condição: de sujeito frente ao desconhecido, de sujeito em
busca de conhecer. Experienciar em si a experiência do outro: é nisso em que consiste
minha satisfação empírica, muito embora ciente de que seja uma utopia.
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ARTIGO CIENTÍFICO 44:
A EDUCAÇÃO DO CAMPO E OS 30 ANOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA DO
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Resumo: O presente artigo busca identificar a produção científica dos 30 anos do Programa de PósGraduação em Educação – PPGE/CE/UFES e refletir sobre a relação desta produção com as práticas e
ações educativas campesinas (Escolas Comunitárias Rurais; Pedagogia da Terra/Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra; Escolas Famílias Agrícolas/Pedagogia da Alternância – EFA’s); Centros
Integrados de Educação Rural; Escolas Agroecológicas Municipais; Escolas Agrícolas Federais; Escolas
Uni/ Pluridocentes rurais; Educação Quilombola; Educação Indígena e Educação Pomerana. Entendemos
que estas reflexões contribuirão para fortalecer uma Educação do Campo que recrie lógicas e realidades
campesinas pautadas no respeitando às suas particulares formas de manifestações étnico-culturais. Nesses
coletivos, suas peculiaridades étnicas e culturais multifacetadas, são tecidas, por múltiplos fatores durante
o transcurso de sua história, são recriadas e legitimadas cotidianamente nos seus saberes e fazeres, na sua
oralidade, nos seus exercícios de ludicidade, nas suas memórias, nas suas relações geracionais, na sua
musicalidade, em seus momentos relacionais com a terra, em seus relatos, na sua escrita e leitura e em
suas utopias. Concluímos a urgente necessidade de se ampliar os debates e a produção acadêmica no
Programa Pós-Graduação em Educação – PPGE/CE/UFES e onde, a educação diferenciada e específica
para os contextos campesinos, seja entendida como resultado de lutas dos movimentos sociais do campo e,
portanto deve ser pensada a partir respeito de seus desenhos particulares de manifestações bem como,
perder seu caráter provisório e marginal desta produção.

Unitermos: Educação do Campo: Produção de Conhecimento. Programa de PósGraduação em Educação: PPGE. Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a reflexão sobre os novos desafios educativos que emanam da
realidade da Educação escolar para grupos humanos que foram historicamente relegados
do direito a Educação (comunidades Indígenas, trabalhadores rurais, mulheres,
população negra, etc.), recria a necessidade de mudanças profundas no sistema educativo
brasileiro. Mudanças que passam por políticas com o propósito, entre outros, de ampliar
os caminhos para que estes segmentos da sociedade possam tecer seus espaços de
representatividade e ampliar suas áreas de ação através de uma Educação de valorização
e de reconhecimento de suas particularidades.
Historicamente esses grupos sócio-culturais lutam pelo direito de reconhecimento e a
partir, da promulgação da Constituição Federal de 1988 vêm reivindicando seu direito a
uma Educação escolar diferenciada e específica de qualidade que responda seus
interesses(ı).
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Nesses coletivos, suas peculiaridades étnicas e culturais multifacetadas, são tecidas, por
múltiplos fatores durante o transcurso de sua história, são recriadas e legitimadas
cotidianamente nos seus saberes e fazeres, na sua oralidade, nos seus exercícios de
ludicidade, nas suas memórias, nas suas relações geracionais, na sua musicalidade, em
seus momentos relacionais com a terra, em seus relatos, na sua escrita e leitura e em suas
utopias.
Se esses multifacetados coletivos sociais convivem com suas lógicas e realidades
próprias no cotidiano, então, devemos compreender a necessidade de construir uma
Educação que recrie essas lógicas e realidades respeitando suas particulares formas de
manifestações étnico-culturais. Uma Educação diferenciada e específica com e para
esses coletivos.
Para nós, essa Educação diferenciada e específica terá que dialogar com a realidade de
seus atores e as atividades nela desenvolvidas. Seu papel na recriação de conhecimento
será fundado em uma afinidade e em uma expressão nítida de atividades dessa própria
realidade, contribuindo assim, para o reconhecimento de suas diversidades. Tais
realidades se apresentam distintas conforme investimos na análise de suas
peculiaridades, mesmo ocupando espaços naturais que se apresentam comuns a todos.
É sobre essa proposta de Educação diferenciada e específica que estamos interessados
em refletir. Convictos de que toda reflexão é um ato de diálogo, no qual, seus
participantes se conhecem, se dão a conhecer e se recriam sócio-culturalmente; e
acreditando que o trabalho de pesquisa é um instrumento acadêmico que pode dar inicio
a esse ato de alteridade, convidamos a você leitor a iniciar esse diálogo apresentando
neste texto as atividades do trabalho científico intitulado: “A educação diferenciada e
específica, e os 30 anos de produção acadêmica do PPGE/CE/UFES”.
APRESENTANDO A PESQUISA
O trabalho de pesquisa trata de um estudo qualitativo sobre as produções científicas
realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade
Federal de Espírito Santo durante o período de 1978 até 2009. Ele se iniciou no mês de
março de 2009 e esta na fase de análise.
A realização deste trabalho foi motivada essencialmente, em primeiro lugar, pela
necessidade de se conhecer, o que tem sido gerado na Academia em termos de produção
científica, quanto tratamos das Educações do Campo, seus fazeres e saberes peculiares,
seu cotidiano e seus protagonistas que tecem na sua prática diária educações
diferenciadas e específicas; em segundo lugar, respondendo às problemáticas recriadas
em nossa participação no Curso de Especialização em Educação do Campo:
Interculturalidade e Campesinato em Processos Educativos e, por ultimo, pela
necessidade de conhecer o contexto profissional dos professores(as) participantes desse
curso e contribuir na recriação do seus conhecimentos.
O citado curso de Especialização teve início no mês de agosto de 2009 e participam 350
professores(as) que, na sua maioria, realizam suas atividades profissionais nas escolas
localizadas no meio rural com forte presença dos movimentos étnico-raciais e de
trabalhadores(as) do campo.
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Fundamentando-nos em uma concepção dialógica no ato de conhecer a produção
cientifica do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE/CE/UFES, entendemos
que as reflexões, não só contribuirá para a formação acadêmica dos(as) professores(as)
participantes do Curso de Especialização, pois, entre outras, permite trabalhar a forma e
o conteúdo do trabalho científico; mas também permitirá o diálogo entre nós, autores da
pesquisa, e os(as) professores(as) envolvidos no curso. Para nós, esse diálogo não só
colabora para conhecer os limites e possibilidades do fazer do outro, mas também esse
ato de alteridade, a partir do outro, contribui para a reflexão sobre o próprio fazer.
Acreditamos que é nessa reflexão participativa e consciente que os sujeitos sociais
recriam os conhecimentos em parceria.
A problemática de nossa pesquisa, orientada pela reflexão sobre a Educação diferenciada
e especifica, recria-se na complexa interação entre binômios como Educação e Campo,
Educação e Cultura e Educação e Identidade e no papel da Educação do Campo que,
como fios, tecem os elos entre conhecimento, transformação e sustentabilidade e o nível
de conversão do conhecimento em suporte para a sustentabilidade.
Entendemos Educação como ação transformadora pois, “educar passa a ser a forma de
incorporação de toda a concepção holística do conhecimento da humanidade, integrando
e relacionando as partes entre si e com o todo. A escola voltada para a realidade do
educando torna-se cúmplice de seu pleno desenvolvimento, levando-os a serem sujeitos
autônomos, críticos, criativos e comprometidos com a democracia e justiça
social.” (CALIARI, 2002, p71)
Para nós o campo, não se organiza exclusivamente como um espaço geográfico de
produção agrícola, são também, espaços onde os sujeitos produzem e recriam fazeres e
conhecimentos próprios, tecidos e reelaborados, pelas gerações. Espaços onde os povos
campesinos instituem e alimentam suas identidades culturais a partir da interação com a
terra. Esta se constitui de elo entre sua principal atividade e espaço de sua identificação
cultural.
Compreendemos assim, cultura como “[...] sistemas simbólicos cognitivos que dão
sentido e significado às interações humanas com seu entorno sociocultural e natural.
Esses sistemas são constituídos pelos elementos simbólicos que são criados, recriados e
transmitidos nessa interação.” (CARI, 2008, p71).
Definimos identidade cultural como o conjunto das complexas interações entre os
elementos culturais, por meio das quais uma ou um grupo de pessoas reconhece-se
pertencente a um determinado grupo sociocultural, ao mesmo tempo em que os outros
grupos socioculturais o reconhecem como pertencente a esse grupo.
Neste sentido, as peculiaridades étnicas e culturais desses povos campesinos, são
multifacetadas e tecidas por múltiplos fatores e deve ser entendida nas minúcias que lhe
são próprias. As redes e as interconexões territoriais dos povos e comunidades
tradicionais campesinas e étnicas incluem diversificados coletivos sociais: assentados,
acampados, meeiros, diaristas, tarefeiros, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas,
garimpeiros, seringueiros, castanheiros, açaizeiros, arrendatários, extrativistas,
moradores de áreas de fundo de pasto, chiquitanos, retireiros, caseiros, ocupantes,
torrãozeiros, geraizeiros, faxizeiros, vazanteiros, ciganos, piaçazeiros, pomeranos,
pantaneiros, caiçaras, ribeirinhos, quebradeiras de cocos, ervateiros, empossados. Todos,
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possuidores de lógicas e tessituras próprias em termos de concepções da produção, e que
embora, não tenham uma referência comum de mercado, são constituídos com base em
redes sociais e familiares que lhes conferem características culturais e produtivas
distintas. Traduzem, contextualizam, transcrevem e resignificam seus espaços de
ocupação e de inserção a partir de uma racionalidade peculiar e simbólica.
Se estes multifacetados coletivos campesinos e étnicos convivem com suas lógicas e
realidades próprias deve-se compreender a necessidade de falarmos também de
“Educações do Campo”. Porque, estamos convencidos que a Educação do Campo
precisa dialogar com a sua realidade, as atividades desenvolvidas e o papel dela na
construção do conhecimento devem possuir uma afinidade e uma expressão nítida de
atividades dessa própria realidade. Realidades estas que se apresentam distintas
conforme investimos na análise de suas peculiaridades, mesmo ocupando espaços
naturais que se apresentam, aparentemente, comuns a todos.
Nesta realidade observa-se a vida cotidiana escolar e rural; a vida sociocultural da
comunidade, o desenvolvimento de um desenho do relacionamento com o meio de
inserção, suas aproximações com o ambiente escolar rural e formas de absorção das
transformações no mundo rural, além das manifestações do saber campesino e étnico
moldado e reelaborado no seu cotidiano.
As “Educações do Campo” são aqui tratadas, como pressupostos de uma formação
ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da emancipação social, preparando coletivos
campesinos para o compromisso de tecerem coletivamente, um novo projeto de inclusão
e de eqüidade social.
Os povos do campo são entendidos como seres ativos e críticos construtores de sua
própria cultura, da história e da sociedade em que vivem, portanto, é imprescindível seu
acesso a uma Educação que, além de formação ampla, desenvolva valores e atributos
inerentes à cidadania. A Educação do Campo, nessa perspectiva, contempla o ser
humano integral, englobando todas as dimensões de sua relação com o mundo. Assim, a
escola deixa de ser o único espaço de obtenção de informações, pois esta mesma
informação está disponível em todos os meios de comunicação. Daí, ser um dos
principais objetivos do processo educativo no meio rural que é incentivar os
instrumentos da descoberta, escolha e integração das informações já disponíveis
interagindo com as informações que são repassadas.
Nessa dimensão a Educação do Campo se redefine como um espaço democrático, um
organismo plural e pluriativo cujo principal objetivo é valorizar distintos saberes
tornando-se incentivadora das transformações indispensáveis na geração da justiça social
e da melhoria da qualidade de vida do coletivo campesino e étnico.
Partindo dessa concepção, iniciamos a pesquisa com a questão: Quais foram às Teses e
Dissertações elaboradas no PPGE sobre Educação dos povos do campo? O objetivo de
nossa pesquisa é classificar e analisar resumos de teses e dissertações sobre a Educação
dos povos do campo produzidas durante os 30 anos do Centro de Educação e da
Biblioteca Setorial e Biblioteca Central da UFES.
Queremos esclarecer que incluímos neste trabalho três Dissertações da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), por considerá-las importantes na
construção de conhecimentos sobre os povos do campo no estado do Espírito Santo.
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Na metodologia adotada, recria-se no Método da Pesquisa Histórica. Segundo Mugrabi
& Doxsey (2003) o método histórico reconstrói e sistematiza acontecimentos para
explicar fatos e tendências atuais. A coleta de dados se baseia na analise documental.
Para identificarmos as características comuns dos povos de campo e a partir daí,
selecionar a mostra de nosso estudo, recriamos e aplicamos aos resumos quatro
categorias, a saber:
1.
Uma função principal: priorizar as condições para o atendimento das
necessidades básicas nutricionais de todo o grupo familiar e provável
comercialização dos excedentes gerados;
2.
Uma atividade econômica dominante: a agricultura e a prática de extração;
3.
Um grupo social de referência: a família camponesa, com modos de vida,
valores e comportamentos próprios;
4.
Um tipo de paisagem que: reflete a conquista de equilíbrios entre as
características naturais e o tipo de atividades humanas nele desenvolvidas.
Dependente das variações climáticas e disponibilidade de áreas para novas
inserções para o desenvolvimento de suas atividades.
A diversidade das “realidades” educacionais no campo nos leva, a dividir nossa
pesquisa, em 06 segmentos: Pedagogia da Alternância (PA); Educação Quilombola
(EQ); Educação Indígena (EI); Educação Pomerana (EP); Pedagogia da Terra (PT) e
Educação do Campo Formal (ECF) que nos permitiu caracterizar a produção de teses e
dissertações do Programa de Pós-graduação do Centro de Educação da Universidade
Federal do Espírito Santo. A divisão que se faz, portanto, atende exclusivamente as
características didático-pedagógicas tecidas nos ambientes em que foram realizadas as
mencionadas produções acadêmicas. Ou seja, o campo, seus espaços e atividades nele
desenvolvidas, seus grupos de representações coletivas com suas dinâmicas sociais e
culturais e suas traduções e transcrições, ocasiões de continuidades e descontinuidades.
Nas identidades dos coletivos campesinos identificamos características étnicas raciais
diversas e sistemas de produção comuns aos seis segmentos estudados. Portanto, se
utilizadas como parâmetros de classificação constataríamos inúmeras situações, nestas
diversidades, de encontros e desencontros, os quais acentuariam ou encobririam
determinadas práticas educacionais campesinas.
Dessa forma, a unidade de analise de nossa pesquisa ficou restrita a: 35 resumos de
Dissertações e 3 resumos de Teses, selecionados no acervo de 474 Dissertações de
Mestrado e 15 de Teses de Doutorado da Secretaria de Pós-graduação do Centro de
Educação, da Biblioteca Setorial e Biblioteca Central da UFES e 3 Dissertações
selecionadas da Biblioteca digital da PUC-SP. Na tabela nº 1 mostra-se a porcentagem
da unidade de análise.

Itens
1
2

Especificação
Dissertações
Teses

Tabela n° 1: porcentagem da unidade de analise
Acervo total
Unidade de análise
474
35
15
3

Porcentagem
7,40%
20,00%

Para alcançar nosso objetivo de pesquisa a análise dos resumos fundamentou-se na
recriação de categorias. “Análise de conteúdo é um método de tratamento e análise de
informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um
documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação
(oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou documento”. (CHIZZOTTI, 2003, p98)
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Neste sentido, os procedimentos metodológicos (coleta, tratamento e análise de dados)
foram orientados para classificar e analisar os citados resumos. Sendo assim,
fundamentando-nos nos especificidades da realidade educacionais de determinados
povos do campo, se recriaram e aplicaram categorias, se verificaram e tabularam dados.
a) Coleta de dados:
Elaboramos categorias e as codificamos as categorias (ver tabela n°2)
Códigos
EI
EQ
EP
PA
PT
ECF

Tabela n° 2: Código de identificação de cada categoria.
Categorias
Educação Indígena
Educação Quilombola
Educação Pomerana
Pedagogia de Alternância
Pedagogia da Terra
Educação do Campo Formal

Catalogamos as Dissertações e Teses em fichas com as seguintes informações código de
identificação de categoria, código numeral, titulo do documento, autor, orientador, data
de defesa, titulação, instituição, resumo, metodologia, disponível em:, palavras chaves.
A cada resumo de Dissertação e Tese outorgou-se um código numeral.
Por ultimo se tabularam os dados pelo código, autor , titulo, data de defesa / modalidade
e organizadas por data defesa (ver tabela n°: 3, 4, 5, 6 e7).
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Tabela n° 3: Dissertações e Teses de Educação Indígena UFES-PPGE / PUC-SP (código EI)
Ficha n°
Autor
Titulo de Dissertação e Tese
1
Carlos Henrique
Nas sendas da modernidade: Educação, modernização e

Data/Mod.
31/03/1998

2

Vieira
Margareth Araújo e

comunidade autóctones na história do Espírito Santo
Comunidade Guarani: em busca de subsídios para uma

Dissertação
13/12/1999

3

Silva
Maria das Graças

Educação socioambiental
Educação Escolar Indígena: A construção de uma Educação

Dissertação
28/06/2000

Cota

diferenciada e específica, intercultural e bilíngüe entre os

Dissertação

4

Luciana de Andrade

Tupinikim de Espírito Santo
A Pedagogia do Texto e o ensino-aprendizagem de gramática

17/12/2004

5

Padilha
Ozirlei Teresa

Ensino e Aprendizagem na Educação Indígena do Espírito

Dissertação
18/11/2005

6

Marcilino
Eliana Bravim

Santo: A busca de um Diálogo com a Etnomatemática.
Recursos Didáticos: Mediadores Semiótizando o processo de

Dissertação
05/12/2005

7

Teixeira Neves
Regina Godinho de

Ensino-Aprendizagem.
Unidades microlingüísticas, relações entre oralidade e escrita e

Dissertação
11/12/2006

8

Alcântara
Kalna Mareto Teao

gêneros textuais: possibilidades de abordagens no ensino.
Arandu renda reko: a vida da escola Guarani Mbya

Dissertação
13/04/2007

9

Doris Reis de

Concepções, crenças e atitudes dos educadores Tupinikim

Dissertação
20/04/2007

10

Magalhaes
Nilma do Carmo de

frente à matemática
Formação continuada dos educadores indígenas Tupinikim:

Dissertação
23/05/2007

11

Jesus
Andréa Cristina

uma experiência a ser socializada.
Consciência argumentativa entre as educadoras Tupinikim de

Dissertação
26/10/2007

Almeida

Aracruz-ES que atuam nas primeiras quatro séries do ensino

Dissertação

12

Rosalina Tellis

fundamental de escolas indígenas.
Linguagem oral na Educação infantil indígena: a produção de

06/08/2007

13

Gonçalves
Maria das Graças

gênero textual oral valorizada por uma prática reflexiva
O processo de escolarização dos Guarani no Espírito Santo.

Dissertação
30/05/2007

14

Cota
Claudio David Cari

O currículo científico com o povo indígena Tupinikim: a

Tese
06/06/2008

tomada de consciência dos instrumentos socioculturais

Dissertação
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Tabela n° 4: Dissertações e teses de Educação Quilombola UFES – PPGE (Código EQ)
Ficha n°
Autor
Titulo de Dissertação e Tese
1
Patrícia Gomes
A Educação do negro na comunidade de Monte Alegre-ES; em
2

Data/Mod.
30/11/2007

Rufino Andrade
Marina Rodrigues

suas práticas de desinvibilidade da cultura popular negra
Leitura de imagens-mediações na particularidade do enredo

Dissertação
06/06/2007

Miranda

cultural serrana com professores do município da Serra em

Dissertação

3

Marluce

Leila

formação Educação a distância.
O que as crianças falam e quando elas se calam: o preconceito e

20/09/2008

4

Simões Lopes
Gustavo Henrique

a discriminação étnico-racial no espaço escolar
A Presença Africana no Ensino de Matemática: análises

Dissertação
28/11/2008

Araújo Forde

dialogadas entre história, etnocentrismo e Educação.

Dissertação

Tabela n° 5: Dissertações e Teses de Educação Pomerana UFES – PPGE (Código EP)
Ficha n°
Autor
Titulo de Dissertação e Tese
1
Bernardete Gomes
Educação escolar de filhos de imigrantes alemães no Espírito

Data/Mod.
24/08//1993

2

Mian
Gerlinde Merklein

Santo: um processo pouco explorado
A escolarização entre descendentes pomeranos em Domingos

Dissertação
28/08/1998

3

Weber
Rosali Rauta Siller

Martins
A construção da subjetividade no cotidiano da Educação

Dissertação
19/11/1999

4

Leonardo Ramlow

Infantil
Conflitos no processo de ensino-aprendizagem escolar de

Dissertação
13/12/2004

crianças de origem pomerana: diagnóstico e perspectiva

Dissertação

Tabela n° 6: Dissertações e Teses de Pedagogia da Alternância UFES – PPGE (Código PA)
Ficha n°
Autor
Titulo de Dissertação e Tese
1
Flávio Moreira
Formação e práxis dos professores em escolas comunitárias
2

Nelbi Alves da Cruz

Data/Mod.
14/01/2000

rurais: por uma pedagogia da alternância.
Pedagogia da alternância: (re) significando a relação pais-

Dissertação
02/12/200

monitores no cotidiano da Escola Comunitária Rural Municipal

4

3

Marinely Santos

de Jaguaré-ES
Escola Família Agrícola: uma escola-movimento

Dissertação
3/12/2004

4

Magalhães
Janinha Gerke de

Saberes e formação de professores na Pedagogia da alternância

Dissertação
10/08/2007

5

Jesus
João Assis

Práticas discursivas de reprodução e diferenciação na

Dissertação
01/12/2008

6

Rodrigues
Flávio Moreira

Pedagogia da Alternância.
O religioso e o político no processo de implantação e
permanência da Pedagogia da Alternância: uma análise
histórica dessas relações nas Escolas Famílias Agrícolas do
MEPES no norte do Espírito Santo.

Tese
08/06/2009
Tese
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Tabela n° 7: Dissertações e Teses de Pedagogia da Terra UFES – PPGE (Código PT)
Ficha n°
Autor
Titulo de Dissertação e Tese
1
Adelar João Pizetta
Formação e práxis dos professores de escolas de

Data/Mod.
04/03/1999

2

Jocilene Marques

assentamentos: a experiência do MST no Espírito Santo
Ocupando a escola: uma cartografia das práticas educativas

Dissertação
28/04/2004

3

Sini Mongim
Rodrigo Rossoni

escolares do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Fotografia e construção de identidade de criança do MST: o

Dissertação
02/12/2004

4

Eliesér Toretta Zen

sentido vivido a partir de uma prática educativa
Pedagogia da terra: a formação do professor sem terra

Dissertação
20/03/2006

5

Marinete Souza

A infância do movimento em movimento: linguagem e

Dissertação
18/12/2006

6

Marques Martins
Josimara Pezzin

identidade sem terrinha
Professores(as) sem terra: um estudo sobre práticas educativas

Dissertação
27/08/2007

do MST

Dissertação

1

Dissertações e teses de Educação do Campo Formal UFES – PPGE
Autor
Titulo de Dissertação e Tese
Delizete Maria
Evasão e qualidade de ensino na zona rural: o caso de

Data/Mod.
29/06/1990

2

Nogueira Grégio
Wania Manso de

Cachoeiro de Itapemirim/ES
A dicotomia escola-trabalho no contexto de vida do aluno

Dissertação
14/08/1990

3

Almeida
Silvia Helena

trabalhador-rural-precoce
Centro Integrado de Educação Rural - CIER: Contribuições e

Dissertação
10/12/1996

4

Pesente de Abreu
Luciene Perini

desafios no processo de transformação social
A linguagem do aluno do campo e a cultura escolar: um estudo

Dissertação
22/08/2007

sobre a cultura e o campesinato na escola básica

Dissertação

Ficha n°

Depois de catalogadas ficou, a seguinte forma, a distribuição das Dissertações e Teses:
Tabela 8: Distribuição de Dissertações e Teses por categoria
Itens
Categoria
EI
EQ
EP
1
Teses
1
2
Dissertações
13
4
4

PA
2
4

PT
6

ECF
4

Total
3
35

b) Tratamento e análise de dados
 Verificação de instrumentos e de dados: No processo de recriação de
instrumentos, cada um deles foi e será testado. Os dados ao final do
levantamento serão verificados realizando uma leitura minuciosa das tabelas e do
material escrito.
 Tabulação dos dados: Em nesta pesquisa guiando-nos por categorias de análise,
serão utilizadas diferentes tabelas para facilitar a interpretação e leitura dos dados
levantados durante análise escrita.
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Para finalizar ainda que a pesquisa esta em fase exploratória, a analise dos dados nos
permitiram inferir as primeiras interpretações que neste momento estão sendo
aprofundadas. Assim, no que se refere aos estudos relacionados à Educação do Campo, a
produção acadêmica se mostra insuficiente diante da enorme e complexa rede de práticas
educacionais campesinas manifestadas em diversos espaços e envolvendo múltiplos
coletivos sociais. Corrobora com esta afirmação, o documento memória “Por uma
educação básica do campo” quando sustenta que às pesquisas acadêmicas abandonaram
o estudo do rural, a partir da década de 70, “como se ele estivesse perdido toda a
consistência histórica e social, como se o fim do rural fosse um resultado normal,
previsível e mesmo desejável da modernização da sociedade” (Kolling, 1999 p.38).
Raros também são os trabalhos que analisam as manifestações de desenvolvimento rural
e suas relações com práticas educacionais campesinas.
Concomitante ao percurso de produção acadêmica do PPGE/CE/UFES, vale ressaltar, o
estado do Espírito Santo foi se constituindo em fértil solo de práticas pedagógicas
inovadoras que dialogam com e na realidade campesina. É importante destacar que 10
anos antes a abertura da primeira turma do Mestrado em Educação da UFES surgia na
Comunidade de Olivânia, no município de Anchieta/ES, através das mobilizações
populares campesinas, a primeira Escola Família Agrícola na América Latina. Adota a
Pedagogia da Alternância com base pedagógica. Nos percursos de emersão de novas
práticas das Educações do Campo têm-se, ao longo destes 30 anos, as Escolas
Comunitárias Rurais; a Pedagogia da Terra originada nas demandas dos acampados e
assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; as Escolas Famílias
Agrícolas (EFAs) vinculadas ao poder público municipal; os Centros Integrados de
Educação Rural; escolas agroecológicas municipais. Destaca-se que anterior a este
período, o estado do Espírito Santo, já contava com Escolas Agrícolas Federais e escolas
uni e pluridocentes rurais.
Pelos percentuais apresentados neste trabalho exploratório e provisório evidencia-se que
não ocorreu, um deslocamento do centro de produção acadêmica para esta realidade
emergente encobrindo assim, estas manifestações principalmente pela expansão
persistente destes espaços. Estas circunstâncias permanentes de geração de novos
espaços de debates e materialização de práticas que introduzem novos coletivos nos
cotidianos escolares propiciam ambientes inquietantes e inovadores que se atentamente
percebidos, reconfiguraria as vertentes de discussão e produção acadêmica no
PPGE/CE/UFES ou minimamente abrir-se-ia brechas nos espaços dos debates. Contudo,
a pluralidade de temáticas da produção acadêmica empurra estas manifestações para as
bordas do restrito, é sobrevivente graças a um coletivo comprometido com uma
produção voltada para uma Educação do Campo diferenciada propondo-se, sustentar
uma troca de ideias estáveis com a realidade e lógica educacional campesina. Uma
produção que se caracteriza por dialogar com e não para esta realidade.
Nesse sentido, para nós, recria-se a necessidade de se alargar os debates e a produção
acadêmica onde, a educação diferenciada e específica para os contextos campesinos, seja
entendida como resultado de lutas dos movimentos sociais do campo e, portanto deve
perder seu caráter provisório e marginal da produção acadêmica.
NOTAS:
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(1) PARECER N.º: 36/2001- Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo.
RESOLUÇÃO CNE/CEB N.º 1/2002 - Institui Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo.
PARECER CNE/CEB Nº: 1/2006 - Dias letivos para a aplicação da Pedagogia de
Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFA).
PARECER CNE/CEB Nº: 23/2007 - Consulta referente às orientações para o
atendimento da Educação do Campo.
PARECER CNE/CEB Nº: 3/2008 - Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2007, que
trata da consulta referente às orientações para o atendimento da Educação do Campo.
Lei 10.639/2003 – inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da
temática "História e Cultura Afro-Brasileira".
PARECER CNE/CP nº 03/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana.
RESOLUÇÃO CNE/CP nº 01/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana.
PARECER CNE/CEB nº 02/2007 - referente à abrangência das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Lei 11.645/2008 “Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela
Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
Parecer CNE/CEB nº 14/1999 - Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas
indígenas.
Resolução CEB nº 3/1999 - Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas
indígenas e dá outras providências.
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ARTIGO CIENTÍFICO 45:
O (DES)VELAR DE VALORES: UMA LEITURA EXISTENCIALFENOMENOLÓGICA ACERCA DAS NARRATIVAS DE PROFISSIONAIS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARIACICA/ES
Alexsandra dos Santos Oliveira195
Resumo: O presente trabalho constitui-se do resumo de uma pesquisa de mestrado. Seu objetivo passou
por descrever, narrar e analisar, através do método de inspiração fenomenológico-existencial de
investigação, a “experiência” dos sujeitos envolvidos em um espaço de convivência - EMEF “Agustinha
Muniz de Oliveira” - Prefeitura Municipal de Cariacica/ES. Trabalhou-se com a narrativa de sete
profissionais (04 professoras, 02 pedagogas e 01 auxiliar de serviços gerais - ASG), buscando, por meio
de uma escuta sensível, capturar suas emoções, seus conflitos, seus desejos, seus sentimentos, seus
valores/virtudes. Proposta marcada e imbuída pelo método fenomenológico-existencial (Forghieri, 2004),
perspectiva que ajudou a privilegiar a experiência dos sujeitos e o que, para este trabalho, chamamos de
espaços de convivência escolares. Os sujeitos escolhidos para contribuir com esta pesquisa foram os
profissionais de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Cariacica/ES. Sobre a “experiência”
recorreu-se fundamentalmente a Jorge Bondía Larrosa (2004). Já sobre a “convivência” procurou-se
apreender sentidos em textos de Humberto Maturana (1998). A pesquisa mostrou que há caminhos para
criarmos, ou melhor, legitimarmos a escola como um espaço de convivência, ensinando e convivendo,
participando, tecendo juntos, ensinando mutuamente. Mostrou que há sentimentos que fazem da escola um
lugar-tempo complexamente vivido com valores antagônicos e que, ao mesmo tempo, se complementam,
dando uma formatação real do vivido — à medida que nos relacionamos o espaço vai se recriando.
Palavras-chave: Fenomenologia, Experiência e Convivência.

Este artigo constituiu-se de inquietações e curiosidades sobre as relações no espaço
escolar. Pesquisar sobre os valores no espaço da escola tornou-se o grande desafio desta
pesquisa de mestrado.
Ao expressar-me neste trabalho acredito que vivemos em tempos de desestabilidade e
transformações na forma de perceber o real e o sujeito, postulando diferentes maneiras
de investigar e falar a realidade. O tema emergiu após algumas reflexões, abrindo-se
para resgatar a centralidade dos sentimentos, a importância dos valores e a abertura ao
outro, permitindo à educação estar relacionada a esse contexto. Falar de emoções,
subjetividades e “experiência”, tornou-se um desafio prazeroso, pois, através da
pesquisa, será possível aproximar-me de mim mesma, incorporando-me à
fenomenologia-existencial como uma maneira de (des)velar a dureza das coisas e de
aproveitar as “brechas” para abalar sua estranheza.
O objetivo da pesquisa passou por descrever, narrar e analisar, através do método de
inspiração fenomenológico-existencial de investigação, a “experiência” dos sujeitos
envolvidos em um espaço de convivência — EMEF “Agustinha Muniz de Oliveira” —
Prefeitura Municipal de Cariacica/ES.
Trabalhou-se com a narrativa de sete profissionais (quatro professoras, duas pedagogas e
uma auxiliar de serviços gerais — ASG), buscando por meio de uma escuta sensível,
capturar suas emoções, seus conflitos, seus desejos, seus sentimentos, seus
195
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valores/virtudes. Essa escolha baseou-se no critério de tempo de serviço, pois
interessava à pesquisadora realizar a investigação com pessoas com um período maior
que cinco anos de atuação na Educação. Para este contexto a pesquisadora falou de um
duplo lugar196: Enquanto pesquisadora — ao narrar a experiência de profissionais da
educação deixando-se levar por um guia de sentido (GS); e também como membro da
mesma Instituição pesquisada, ocupando o lugar de gestora deste espaço.
No campo da pesquisa as narrativas têm sido usadas como um instrumento de coleta de
dados, de análise dos modos pelos quais os seres humanos experimentam o mundo.
Proposta marcada e imbuída pelo método fenomenológico-existencial (Forghieri, 2004),
perspectiva que ajudou a privilegiar a experiência dos sujeitos e o que, para este
trabalho, chamamos de espaços de convivência escolares. A narrativa foi o recurso
escolhido para contemplar essa aventura. E aqui ela será entendida como um caminho
investigativo, um instrumento de coleta de dados. Para Walter Benjamin (2004), a
pesquisa qualitativa tem tido o privilégio de explorar e organizar esta faculdade de
interpretar. Os eixos condutores das narrativas e dos encontros foram: a) as emoções; b)
os conflitos; e c) as relações com o outro.
A fenomenologia-existencial não separa consciência e realidade, elas aparecem
imbricadas. Homem e mundo não são coisas distintas, separadas, acontecem de forma
simultânea. Esta posição reforça a idéia de Larrosa (2004) quando afirma que: “o sentido
do que somos depende das histórias que contamos e das que contamos a nós mesmos
[...], em particular nas construções narrativas, as quais cada um de nós é ao mesmo
tempo, o autor, o narrador e o personagem principal” (apud CUNHA, 1997).
Para analisar os dados, a pesquisadora mergulhou de forma existencial nas experiências
vividas junto com os sujeitos da pesquisa, procurando capturar os sentidos de “tudo
aquilo que nos toca” (LARROSA, 2004). Foi a partir dessa definição que as análises
foram realizadas, todavia, outros autores que marcaram a experiência acadêmica da
mestranda também apareceram na pesquisa.
Trabalhou-se nessa pesquisa com dois autores e dois temas. Sobre a “experiência”
recorreu-se fundamentalmente a Jorge Bondía Larrosa (2004). Já sobre a “convivência”
procurou-se apreender sentidos em textos de Humberto Maturana (1998).
A pesquisa mostrou que há caminhos para criarmos, ou melhor, legitimarmos a escola
como um espaço de convivência, ensinando, participando, tecendo juntos, ensinando
mutuamente. Mostrou que há sentimentos que fazem da escola um lugar-tempo
complexamente vivido com valores antagônicos e que, ao mesmo tempo, se
complementam, dando uma formatação real do vivido, à medida que nos relacionamos o
espaço vai se recriando.
Será nessa mesma experiência que a pesquisadora buscará trazer suas contribuições para
o mundo acadêmico. Levando em consideração situações, emoções, valores, virtudes,
desejos, desafios, exclusão e inclusão que, dentro de um espaço público de ensino,
levaram-na a uma mudança de paradigma, e principalmente a valorizar momentos que
nem sempre são valorizados no cotidiano da escola: as histórias narradas por
196
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profissionais da educação no âmbito da escola.
interfaces da educação.

Algo que foi se construindo nas

A “EXPERIÊNCIA” E A CONVIVÊNCIA DE PROFISSIONAIS DE UMA
ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
As palavras que compuseram as narrativas dos participantes trouxeram a lume os
momentos que os tocaram, encheram de experiências suas práticas formais (ensinando) e
informais. Entendo que, para a completude do trabalho, as palavras exercerão um papel
fundamental. Com elas podemos aprender e ensinar, por elas nos guiaremos na leitura e
análise do depoimento/narrativa aqui presente. A linguagem compõe os “modos de ser
sendo si mesmo no cotidiano do mundo” (PINEL, 2006).
Ao pensarmos a educação pelo viés de uma perspectiva política crítica, daremos um
sentindo à palavra “reflexão” sobre a prática ou na prática. A reflexão para Jorge Larrosa
(2004) experiencia a paixão que aparece em seu texto como reflexão crítica, onde as
pessoas que adquirem um sentido de pertencimento à educação aparecem como sujeitos
críticos, que munidos de distintas estratégias, se comportam com maior ou menor êxito
nas práticas educativas.
Nomear o que fazemos em educação ou em qualquer outro lugar como práxis reflexiva
ou como experiência não é somente uma questão de terminologia. As palavras nomeiam
quem somos em nossas atitudes, o que pensamos, percebemos e sentimos. Elas
produzem sentidos, criam realidades e, às vezes, funcionam como mecanismos de
subjetividade, (des)velando nosso pensamento. Mas pensar, alerta Larrosa, não é
somente “racionar”, ou “calcular” ou “argumentar”, como nos têm sido ensinado
algumas vezes, mas, sobretudo, é dar sentido, dar vida, legitimar o que nos acontece.
As palavras, para Maria Zambrano (2004), são uma razão vital que se faz por sua própria
necessidade interna de “razão poética”. A autora, assim como Heidegger, discorre sobre
o “ouvir” e o “escutar” como forma de evitar leituras ingênuas. Ela pontua que as
palavras se mostram como conexões de modos existenciais. Passaremos então, por meio
das palavras, a descrever a “experiência” dos participantes da pesquisa, profissionais de
uma escola pública da Rede Municipal de Cariacica/ES.
Para este momento trazemos ao leitor a apresentação de um quadro onde identificamos:
a narradora, o título de sua narrativa e alguns valores que se destacaram nos discursos.
Logo em seguida, será apresentada a narrativa da primeira narradora como forma de
melhor contextualizar o leitor.
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UMA PANORÂMICA DAS NARRATIVAS
NARRADORA COM A PALAVRA...

ALGUNS VALORES/VIRTUDES

01

Educadora Otimista

Otimismo,
respeito...

02

Fabiana

Interesse, emoção,
otimismo...

03

Cheirosa

cuidado,

afeto,
respeito,

paixão

e

afeto

e

Responsabilidade, amizade, determinação,
diálogo e emoção...
04
Epitáfio
Amor, cooperação, crescimento pessoal,
diálogo, convivência e amizade...
05
Lia
Afeto, carinho, cuidado, diálogo, emoção e
responsabilidade ...
06
Maria
Amor, diálogo, carinho, respeito e
cuidado...
06
Priscila
Paixão, emoção e respeito...
Fonte: OLIVEIRA, Alexsandra dos Santos; 2008.
Agora, apresentamos ao leitor apenas a primeira narradora, e depois iremos socializando
em outros momentos as outras narrativas.
COM A PALAVRA, EDUCADORA OTIMISTA197
“Aquele que tentou e nada conseguiu é superior àquele que não tentou." (Bud
Wilkinson)
“Um bom mestre é aquele que ensina os alunos a se desligarem.” (Nietzsche)
"Mestre não é quem sempre
aprende." (Guimarães Rosa)

ensina,

mas

quem

de

repente

“Educadora Otimista” tem 44 anos de idade. É formada em Pedagogia e a fez há oito
anos atrás. Ela faz planejamentos de vida, e um deles é o de obter uma certificação
advinda de um curso de Pós-Graduação Lato Sensu que objetiva concluir em março de
2008 — de certa forma revelando esse otimismo, outro nome que escolheu para se
identificar.
Essa pedagoga atua a mais de 12 anos no magistério e a mais de sete anos como
profissional da Rede Municipal de Educação de Cariacica/ES.
No início, como a maioria dos profissionais deste município, ela assumiu sua função
como os assim chamados DT’s198. No ano de 2005, ano da realização de um concurso
público no referido Município, ela se tornou professora e pedagoga efetiva dessa Rede
de Ensino, o que lhe trouxe segurança no trabalho — se é que podemos assim enunciar.
197

Educadora Otimista foi o nome escolhido pela entrevistada, para intitular seu depoimento.
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Atua como membro da equipe técnica da escola pesquisada. Em outra escola atua no
acompanhamento pedagógico como professora da Educação de Jovens e Adultos —
EJA. Além disso, atua também na rede privada de ensino como professora das séries
iniciais do Ensino Fundamental. Nossa conversa (ou diálogo) durou aproximadamente
27 minutos. Ela autorizou a gravação.
“Educadora Otimista” descreve em sua “experiência” na educação alguns fatores
relevantes: o seu primeiro contato com a educação formal e a não formal, marcados pelo
abandono, pela pobreza, pela falta de amor, pela falta de paixão, pelo desrespeito e ao
mesmo tempo por muito afeto, respeito, presença de paixão, otimismo, e cuidado.
Conforme trechos que apresentamos abaixo, pelo seu discurso (linguagem) ela vai
mostrando como lida com o espaço de convivência escolar, os valores e subjetividade
que interiorizou e que transfere nas relações “consigo-mesma”, com o outro e os objetos
da escola.
*
Bem. Eu sou formada em Técnico em Administração de Empresa [ensino médio hoje]...
Fiz pela “Escola Americano Batista”... Depois de 10 anos longe da escola resolvi fazer
magistério. E sabe por quê? Porque uma amiga pediu que eu a substituísse em uma
escola, naquela época não era necessário ter magistério e fui substituí-la.
A amiga me disse que eu ficasse tranqüila porque eu só iria dar uma prova, você não
vai precisar explicar nada ela me disse. Eu não gosto que fale “A” com o aluno [faz
uma ênfase com a boca, mostrando a rigidez do ser humano], na hora da minha prova.
Então ela prosseguiu. Você vai dar duas provas para duas terceiras séries. Você
entendeu? Eram duas professoras que davam disciplinas diferentes nas duas turmas.
E lá fui eu aplicar a prova de Matemática, sem experiência nenhuma de sala de aula.
Eu entrei naquela turma para aplicar a prova. Foi interessante porque eu vi todos os
alunos escrevendo e uma menina não escrevia nada [revelando preocupação com o
outro]. A prova dela estava em branco. Eu passava de um lado para o outro e nada da
menina escrever alguma coisa na prova. A única coisa que escreveu foi o seu nome
[começando a revelar uma característica vital ao professor: interesse e cuidado pelo
outro].
Fui me aproximando dela com cuidado. A prova era somente de cálculos matemáticos
com divisão e multiplicação, só! Só! E a menina não conseguia avançar, não fazia
nada. Cheguei até ela e perguntei [produzindo intervenção pedagógica explícita] “por
que você não está fazendo a prova?” E ela começou a chorar. E então ela disse:
“professora, eu não sei fazer esta conta! Eu não sei fazer nenhuma dessas”.
Naquele momento eu senti que “eu” [dando ênfase verbal nessa palavra] tinha que
fazer alguma coisa, não dava para ficar parada, sem fazer nada [toma posição e assume
seu compromisso político a favor da discente, sua atitude aparece aqui como um
valor/virtude]. Pedi então: “Vá lá e pegue uma folha de rascunho. Vamos trabalhar
juntas! Estou aqui, estou do seu lado... Certo?” Quando trouxe a folha, sentei pertinho
dela e conversei com ela, sentei ao seu lado — ao lado mesmo. Percebo que todos os
outros alunos ficaram me olhando, pois mudava o estabelecido de não ensinar numa
prova. Naquela hora eu precisa tomar uma decisão.
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Por alguns minutos desviei minha atenção para a turma, fiquei um pouco mais solta,
pois aquele momento demandava cuidado e carinho com todos. Percebi olhares de
questionamento pela minha conduta. As crianças na escola são muito submetidas a um
único modelo, como: prova é individual e ponto final. Mas aí eu falei alto para a turma
ouvir: Pessoal, eu não vou ensinar nada a ela! Eu só vou dizer como procurar uma
multiplicação [dando uma satisfação ética, afetiva e profissional a todos ali na sala e ao
mesmo tempo provocando a turma acerca de outras possibilidades de ser sendo
professora — novos valores e subjetividades que possam vir a compor a imagem dessa
profissional].
E voltei-me novamente para a menina com suas dificuldades. Disse a ela: Se você está
multiplicando por 6 procure fazer assim: 6x1= ?, 6x2= ? ; e tenta resolver essas
contas. Dei mais alguns indicativos, e a menina conseguiu fazer as contas.
Naquele momento, percebi que alguém precisava de mim [com orgulho de sentir-se
útil]. E essa mesma amiga que me convidou para substituí-la perguntou para mim:
“por que você não está cursando magistério? Você tem tudo a ver com a área do
magistério”.
Então, naquele momento, eu resolvi repensar sobre a Marcela199. Aquela menina que
conheço até hoje [como se estivesse pensando mesmo, nos modos da depoente de ser
elétrica na produção dessas suas narrativas]. Ela hoje é uma moça [diz com orgulho e
prazer]. Voltei a estudar e fiz magistério em dois anos [antigo curso Normal], pois já
possuía o segundo grau completo. No último ano, eu já saí da escola encaminhada por
um professor onde me formei, para trabalhar na Rede Criança em Vitória [fala com
orgulho e um forte sentimento de dignidade de ser sendo no ofício que escolheu com
tanta vontade]. Então eu fui trabalhar com meninos de sete a dezessete anos, menores
infratores de todo o país. Recebíamos meninos de todas as regiões brasileiras. Era um
programa não-escolar, o Rede Criança, mantido pela Prefeitura de Vitória/ES [aqui, ao
nosso sentir, ela está mostrando a importância do professor abrir-se a mais experiências
de sentido, aplicando o que aprendeu fora da sala de aula em novas formas de ser sendo
professora].
E nesse ambiente, que eu trabalhei com esses menores [na época era comum referir-se
aos adolescentes e às crianças com o termo “menores”], cada vez mais eu me
apaixonava pela educação, assim como eu sou apaixonada até hoje [sem paixão o nosso
oficio fica mais difícil ainda].
Acho que a educação deveria ser mais valorizada! Com certeza, a profissão deveria ser
muito bem remunerada. Mas eu não acredito que esse seja o principal fator, não é o que
nos leva a construir aprendizagens, seja com crianças, seja com adultos... Precisamos,
sem dúvida, de uma boa remuneração, mas acima de tudo, compromisso, afetividade,
paixão e formação sólida...
Quando eu estava no “Rede Criança” conheci vários meninos que me tocaram muito
com suas histórias, suas vidas, suas presenças ali comigo. Mas um fato que aconteceu,
eu acho bom relatar, pois pode dar sentido ao que você está pesquisando. Trata-se de
um menino que foi para o ambiente onde nós trabalhávamos, ali no bairro República.
199
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Ele tinha uma doença venérea! Meninos de rua, ou que estão nela, transam desde
pequenos. Mas só que ele não contava para ninguém, ele quase não andava mais,
porque seus testículos estavam enormes. Ele andava com as pernas abertas. Possuía um
cheiro horrível de peixe estragado, ninguém queria ficar perto dele. Alberto200 estava
com dez anos e com dez anos ele já era um menino que assaltava.
Ele mal sabia o seu nome. Mal, mal, sabia ler. Um dia nós dois conversando, eu me
sentei perto dele e o abracei. Eu tenho esse lado afetivo muito aflorado em mim
principalmente em relação à criança, talvez por fatores familiares, já que desde criança
eu tive esse lado afetivo deficiente, por causa dos meus pais [associando vivências
pessoais e íntimas com seu ofício; parece que agora ela tenta recuperar algo na sua
memória de um tempo; lembrar da sua infância, da sua família, trazendo aquelas
experiências, transformando-as em algo positivo, em suas práticas pedagógicas].
Ao lembrar da sua família, principalmente, pai e mãe... ela se emociona. Aí eu olhei
assim e “abracei ele” — muito difícil ser criança já com doença venérea e assaltando.
Falei que ele poderia vencer, percebi que ele estava muito nervoso, inquieto com minha
atitude. Eu o abracei e falei que ele poderia vencer se ele quisesse, que eu estava ali
para ser sua amiga, e bastava ele confiar em mim. Penso na afetividade como algo
importante na Educação; um estar junto dele que sofre e nem sabe por que sofre tanto
— sei lá.
E ele confiou! [Afeto é confiança, uma coisa urgente]. Os outros seguimentos do projeto
cuidaram daquela situação. Ele ficou bem daquela doença, era uma doença tratável, e
ele começou a estudar e aprender. Foi inserido na escola formal, ali mesmo no bairro
República. Porque o “Rede Criança” não era uma escola formal e sim um projeto
social. As crianças que ali freqüentavam, eram encaminhadas em um outro horário
para a escola formal.
E isso aí me tocou muito porque ele era um menino que só queria um abraço, um afeto,
um carinho, quando eu o abracei ele ficou atônito me olhando como se ninguém nunca
tivesse dado um abraço nele, quanto mais eu branca e ele negro, eu achei aquilo muito
incrível — é preciso que nós, professores nos antenemos com o mundo, com a
diversidade.
Esses doze anos em que estou na Educação, eu já aprendi muita coisa. Eu já construí
muita coisa positiva, assim como já vi muita coisa negativa. Até hoje me assusto com
algumas pessoas que se propõem, neste ato de educar, uma ação e acabam às vezes, até
destruindo uma organização de educação que a criança já tenha. Digo algo intrínseco,
realizado junto à cultura primária que é a família.
Às vezes eu me assusto com algumas coisas que eu vejo e sinto, com algumas ações.
Mas eu me interrogo: O que eu posso fazer para que haja mudança? O que eu tenho
feito para isso? Às vezes sou até considerada utópica demais, pois eu faço valer a
minha fala, eu não só falo, mas eu faço algo acontecer diferente. Porque eu acho que
muitas pessoas da área de Educação teorizam muito no sentido de falarem muito, mas
não praticam. Há uma dicotomia muito grande entre o que dizem e o que fazem, entre o
falar e o fazer. Eu tenho visto muitas, muitas e muitas coisas. Isso eu sinto aqui na
escola.
200

Nome fictício.

544

Tive um outro fato marcante, foi quando eu entrei para o Estado, salvo eu me lembro foi
em 2000 ou 2001, acho que em 2000. Uma criança com a mesma questão que o Alberto,
pertencente a uma família paupérrima, uma pobreza além das limitações no bairro
Nova Canaã, em Cariacica. Essa criança não tomava banho. Quando fomos pesquisar
sobre aquele menino, porque eu já não estava mais agüentando, as cadeirinhas da sala
de aula eram baixas, a gente sentava ao lado das crianças para dar aula, eu dava aula
ao lado das crianças nas mesas, porque eu respeito muito as individualidades. Como eu
sempre estava junto daquela mesa, eu não estava mais aguentando ficar perto por
causa do mau cheiro, eu falei, “uma criança com esse cheiro forte?” Sabe, a gente tem
que ser sincera e honesta com o aluno e com a gente mesma. Só é necessário ter cautela
no modo de falar: com interesse pelo aluno e não com arrogância contra ele. E aí nós
fomos fazer uma leitura do histórico de vida dele, constatamos que moravam ele, a irmã
e a avó. A irmã tinha algum tipo de deficiência,na qual não sabíamos identificar no
período. A avó também não se banhava. Quando eu conversei com a avó eu fiquei
apavorada de ver a sujeira de forma tão explícita.
Fomos descobrir que eles não tinham água em casa. Água encanada. Não tinham água
disponível. Só sei que eles não tinham água na casa, só tinham água para beber e para
fazer comida — isso quando tinham comida. Na hora da merenda na escola observei
que ele comia com muita voracidade.
Falei com a coordenadora assim: “Vamos dar um banho nele? Eu sei que nós não
vamos resolver o problema social dele [mostra criticidade]. Sei que ele não vai se
banhar todos os dias, mas se nos propusermos um dia sim, um dia não... Sabe, dar um
banho nele! Isso é prática também nossa e isso não me envergonha. O meu ofício
também passa por isso mesmo, ensinar higiene a todas as crianças, e ao mesmo tempo
as outras crianças poderão ficar mais perto dele. O afeto! Afeto! Remove
montanhas ...”
E aí nós resolvemos dar banho naquele menino. Levamos toalha e demais objetos
necessários para um banho. Guardamos uma toalha só para ele, pois era muita sujeira
[revelando cuidado e ensinando esse cuidado a mim e ao leitor]. Lembro-me que ao
ensaboá-lo, no banheiro da escola, ele ficava atônito, ao me ver esfregando o corpo
dele. Aquela espuma saía na cor da terra — cor marrom. A bermuda que ele usava no
lugar da cueca, tivemos que jogar no lixo porque ao molhar ela se partiu em pedaços.
Ele concordava com nossas intervenções: desde o banho, trocar de roupas... Tivemos
colegas de trabalho que falaram: “esse não é o seu papel”, mas então eu me fiz a
pergunta, naquele momento enquanto educadora: mas qual seria o meu papel de ser
professora? O que adiantaria eu falar das maravilhas da lectoescrita quando as
questões básicas para ele eram de sobrevivência? Limpar-se é um hábito vital para não
pegar doenças, para viver. Dar banho em alguém tem importância, sim! Principalmente
quando se trata de uma criança [era o carinho e proteção de alguém ao dar-lhe um
banho]. Temos que primeiro solucionar ou tentar cuidar dessas mínimas coisas que são
importantes na vida. Limpar-se é algo que precisa ser concretizado [ela parte do
princípio de que as necessidades básicas do ser humano aqui foram entendidas como um
pré-requisito para a aprendizagem escolar]. Eu dei banho nele e ele não tirava os olhos
de mim. Ficava me olhando, para onde eu ia os seus olhos me acompanhavam [acho que
em uma perspectiva do corpo, de ele ter sido tocado com respeito e dignidade]. Foi um
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sentimento marcante sentir — eu e ele. Eu dava aula para crianças de seis anos e para
mim eram como filhos.
Quando acabamos de dar aquele banho ele ficava me olhando como quem diz:
“ninguém nunca fez isso por mim”. Eu acho que ele, desde pequenino, aprendeu a se
virar sozinho [Essa foi uma maneira de ensiná-lo a cuidar de si mesmo]. É tanta coisa
que a gente vê. Então, após o banho, ele foi brincar, brincou muito bem aquele dia,
correu como se estivesse leve como uma pluma e ele me confirmou a alegria e agitação
de toda criança, coisa que antes não observávamos nele.
Eu sei que eu me dediquei àquela criança durante um bom tempo, até eu sair daquela
escola. Mas ele foi ficando mais dono de si e tomando decisões de cuidar-se. Nós não
conseguimos resolver o problema social da família dele, mas, eu posso dizer que ele
passou a ir mais limpo para escola e isso facilitou ele entregar-se aos estudos e a
socializar-se. Enfim, não sei se foi um tio, ou um vizinho, não lembro ao certo, sei que
alguém conseguiu ajudar aquela família a ter água em casa — eu procurei
acompanhar. Enquanto eu estava lá, aquele menino ficou bem comigo e apreendeu
todas as questões da leitura e da escrita [ou seja, a limpeza, o banho, o tocar nele com
cuidado simbolizaram o cuidado e o e respeito com o outro].
Eu sei que essas coisas que eu estou contando parecem que estão fora das questões de
se construir um currículo real201, mas eu acho que é tudo isso. O currículo verdadeiro
passa por todas as questões que contemplam a sala de aula e fora dela, no âmbito da
escola, da família e tudo que envolva a escola em si. Dar banho em uma criança faz
parte do currículo, eu dizia aos meus críticos. Tem “N” fatores relevantes que já me
aconteceram, e muitos que já me fizeram muito feliz. Eu já trabalhei várias vezes em
equipes diferentes, por troca de escola por ser DT, mas em todas as escolas por onde
passei encontrei pessoas boas, nas questões do currículo escolar, nas diferentes escolas,
nas contribuições para que o aluno crescesse enquanto cidadão. Mas também encontrei
muitas pessoas que deixaram a desejar. Chego a dizer que no ano de 2007 foi um ano
bem atípico para mim, porque eu me deparei com algumas questões que eu ainda não
havia me deparado tão seriamente. Que foi observar os professores enquanto
supervisora. Professores que ainda hoje em pleno ano de 2007, ainda têm a coragem de
bater na criança com um livro, de bater na cabeça da criança com a mão, de não
respeitar as crianças nas suas diferenças.
Profissionais que querem impor suas falas, aquilo que pensam por pensar, sem
fundamento, sem escutar o outro. Devo pensar, mas devo também refletir sobre o meu
pensar. Eu penso enquanto ser individual, eu crio o meu espaço de reflexão e aceito ou
não a opinião do outro e devo tentar harmonizar com as minhas — no que puder
harmonizar, mas sei trabalhar com conflitos reais. Mas, pedir que seja como eu quero?
Isso nunca pode acontecer!
A gente tem visto isso em vários setores da Educação, tanto na rede pública como na
privada. Pessoas que, às vezes, querem fazer valer a sua voz, sozinhas... Vozes contra
os alunos, contra o Sistema, contra outros profissionais, por exemplo. Voz contra a
produção do trabalho escolar — como inventando histórias contra pessoas, que
desmobilizam as pessoas da escola. Mas se estamos em um ambiente “supostamente
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democrático”, se for um processo de democracia [reconhecendo que a democracia é
construída cotidianamente], em uma gestão democrática da escola que sonhamos que
todos participem, onde todos colaborem... Ora, mas colaborar sempre é respeitando a
idéia do outro e não querendo que o outro pense como eu penso. Não querendo que o
outro aja como eu, e sim, querendo que ele seja ele mesmo, até nos conflitos... Existem
profissionais que não possuem a mínima capacidade de se colocar com humildade no
lugar e tempo daquele que é rechaçado, criticado. Precisamos ter, inventar ou criar,
sei lá, condições de chegar a um ponto que ajude a todos. É quando pergunto como
cuidamos dos alunos, se não sabemos cuidar de “nós mesmos”. Brigas desnecessárias
só tendem a enfraquecer a dinâmica do processo de aprendizagem [ensino] dos
alunos... Brigas pessoais! Brigas por partidos políticos, com gente sem politização.
Enquanto vivermos assim, estaremos reproduzindo os conflitos das famílias desses
alunos e alunas... Eles sentem os conflitos, sentem nossa fragilidade [somos também
frágeis, nem sempre fortes]. Nós ensinamos isso até de modo mais forte do que os
conteúdos escolares [parece que ela fala do que se denomina de “currículo oculto” e ou
“currículo emergente”202, que precisa vir a lume e ser trabalhado]. São ações como essa
que abre caminho a ações violentas nas escolas. Elas aprendem a não acreditar na
escola, a desrespeitar seus professores que deveriam cuidar mais de si, cuidando de sua
formação... Mas o que se observa é a arrogância de todos os lados... Em ano político ou
em relação às questões de poder, então... Nossa...
Ninguém percebe que professor com raiva ensina mal, se é que ensinou bem alguma
vez... Não generalizo, não! Não generalizo! Quero explicitar isso, pois seria injusto de
minha parte... Mas tem pessoas com personalidade tão forte, muitas vezes uma única
pessoa... Ela poderia jogar essa sua característica para a escola caminhar com seus
objetivos escolares... Mas não, aproveita isso de si talvez de modo não claro, e produz
um clima pesado na escola. Todos os meios apáticos e desesperançados se entregam às
brigas. Eu me interrogo: em nome de quem exercemos nosso ofício?
Tenho visto muitas questões de pessoas que se mostram “uma coisa” que não são...
Falam uma coisa e agem como outra. Uma outra pessoa totalmente diferente. Existe
muita incongruência, eu penso. Mas, eu acredito que tudo é um processo! Enquanto
processo educativo eu acredito que cada um vai dando a sua contribuição, vai tentando
fazer com que o outro reflita sobre suas ações. Acredito também que muitos tentarão
fazer diferente e mudarão para melhor por ouvir, por discutir, por debater e outros
talvez não mudem, talvez continuando na mesmice. Enquanto uma pessoa diz sim, sim,
sim... Está tudo “ok”, então as coisas continuam a se repetir e a não inovar. Agora,
quando alguém fala “ei”, espera aí um pouquinho [como se estivesse numa
assembléia], você agiu errado, é preciso rever essa situação, tanto minha como sua...
Isso é ser professor [ser do diálogo e não deixar de negociar no conflito], mas é claro
que você pondera mais. Pondera o que o “outro” está fazendo para prejudicar uma
ação ou de repente nem tanto, aí mudo eu.
Eu acredito, acredito, acredito em uma educação de qualidade no Município de
Cariacica. Ela tem mudado todas as vertentes que envolvem a comunidade escolar, o
sistema tem mudado. E eu acredito nisso, acredito na qualidade de ensino. Não na
qualidade de Ensino de meros conteúdos programáticos, mas na qualidade de vida,
fazendo com que o outro se reconheça enquanto pessoa, enquanto cidadão de valor.
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Mas tudo isso começa pela base, que é a Educação Infantil e no Ensino Fundamental
das séries iniciais. O que encontramos hoje no Ensino Médio? Pessoas que não estão
conseguindo escrever, por causa dessa base que não funcionou. Aqueles que estão no
pós-médio e não conseguem evoluir nas questões da lectoescrita, interpretação,
posicionamento crítico, termo argumentativo, é porque ele não teve uma base que desse
significado a essa aprendizagem. É um processo de anos após anos de escolaridade,
porque se estou hoje no pós-médio, tenho que ter passado por uma base da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental.
Eu acredito que essas mudanças serão para melhorar todas as questões que envolvem a
comunidade escolar. Eu sonho com um 2008 bem melhor que 2007, principalmente nas
relações professor/aluno. Não digo nem em relação às minhas relações enquanto
equipe técnica e professores, equipe técnica e pais, essa relação já é muito boa onde eu
estou, pelo menos nos três turnos que atuo. Mas em relação a professores/alunos, o que
eu posso fazer para contribuir para que mude essa dialógica? Porque enquanto
supervisão, eu acho o maior entrave.
Enquanto professora, em sala de aula, eu tenho organizado meu caminhar para que eu
construa algo positivo com os alunos — com eles [enfatiza]. Mas, vejo como
supervisora, que são entraves muito sérios. Do tipo, as teorias são magníficas, bem
escritas e tentam responder à realidade, mas na prática, ela não funciona. Como por
exemplo: Eu ouvi de duas professoras, durante o ano de 2007, denunciando sempre “a
gente lê uma teoria e ela não se encaixa na nossa prática”. Será que nossa prática é
uma teoria? Mas ao mesmo tempo, eu fui observar as práticas das colegas que
reclamavam dessa dissociação.
Bom! Já que ela está dizendo que a teoria está muito aquém da prática, então elas
devem ser coerentes na prática. Aí eu fui observar a prática da professora. Foi quando
notei, nem teoria e nem prática. Que nada tinha sentido em suas ações. Então, nem as
ações eram organizadas de forma que eu pudesse dizer: “Não! Não! Essa profissional
não tem uma qualificação de base teórica, nas questões da educação, mas tem uma
prática adequada que permite sua evolução, que haja uma aprendizagem significativa”.
Mas, quando você encontra profissionais que possuem uma fala que teoria não vale
nada, não tem sentido você avalia sua fala e vai vê a prática: Nada condiz com nada. É
como se estivesse ali por estar, como se estivesse ali por não ter outra coisa para fazer.
Penso que em 2007 eu acabei sendo conivente com algumas ações! Por exemplo: Por
não tornar essas questões que falei, mais conflitantes, a ponto da pessoa acordar e não
continuar com esse procedimento. Acredito que eu deveria ter agido com maior firmeza,
perseverado em cima daquilo que eu pensava. E não, eu me deixei levar por algumas
questões e eu recuei. Acho que eu não devo recuar. Em 2008 quero começar o ano
assim: Pretendo fazer valer o que eu penso, e vou agir e intervir. Fazer intervenções em
sala de aula e com o professor individualmente, para que ele possa reconhecer que
precisa mudar, que precisa ser diferente. Ou então que ele deixe seu lugar para que
outra pessoa venha, alguém que possa fazê-lo melhor. Se eu não sei fazer determinada
coisa, não adianta eu ficar insistindo com aquilo, pois eu só vou estar prejudicando
outras pessoas.
Um exemplo, sem querer menosprezar a profissão de educador [devido a sua
experiência fora da escola, ela usa também o nome educador, e não professor], pois
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jamais gostaria de fazer isso. Eu queria que ela fosse cada vez mais valorizada, mas, a
gente constata em outras áreas da sociedade que um engenheiro não constrói um prédio
para cair, a não ser que seja intencionalmente. Apesar de ter pessoas aí que estão
construindo prédios para cair, eu pretendo estar dentro de um prédio que esteja firme.
Dessa forma eu prefiro estar em um ambiente que eu esteja segura daquilo que está
sendo feito — mesmo que continue a existir os conflitos comuns. Eu pretendo trabalhar
aqui em 2008, com a equipe que eu estiver, com este olhar, respeitando o outro,
sempre... Sempre...
Para mim, o processo que precisamos viver é o de respeito. Essa é a palavra chave:
Respeito! Mas ao mesmo tempo fazendo valer o que eu sou como supervisora,
pedagoga... Caso contrário não teria necessidade de ter uma pedagoga na escola. Os
professores por si só já definiriam todos os seus papéis seus encaminhamentos.
Eu acredito que também falte isso, respeitar as questões hierárquicas dentro de uma
instituição escolar. Porque quando uma pessoa fala em gestão democrática, em
autonomia, eles esquecem que mesmo em uma gestão democrática existe uma
hierarquia, isso em qualquer processo democrático. Se não, não precisaríamos de um
superior, de um dirigente maior. Poderíamos ocupar qualquer lugar a qualquer
momento. E não é assim que o processo deve ser encaminhado. Eu acredito que,
hierarquicamente, a gente precisa estar atenta a todas essas questões que envolvem o
processo de gestão.
Se for uma gestão, existe um gestor, ele, dentro de um processo de gestão democrática,
precisa ouvir a todos. Mas em nenhum momento é dito que ele tem que fazer valer a voz
de um único ser. É preciso ouvir a voz da maioria. E ainda assim, ouvindo a maioria,
ele terá que fazer muitas reflexões. Quantos e quantos grupos se reúnem e, sendo
maioria, agem de maneira negativa. É quando a questão do grupo, eu me organizo
positiva ou negativamente. E aí depende da equipe.
Para finalizar eu acredito em uma frase que embasa parte das minhas ações e a
considero marcante: “Aquele que tentou e nada conseguiu é superior àquele que não
tentou". Acredito que o verdadeiro educador/mestre não é aquele que acha que se
preparou, que se qualificou, e sim aquele que acredita que construir conhecimento é
andar lado a lado, serem parceiros, amigos, respeitando as diferenças. O verdadeiro
mestre não é aquele que ensina é aquele que aprende203.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As narrativas nos mostraram muitas “coisas”:
Que existem paixões, amores, momentos de reflexão, onde as pessoas adquirem um
sentido de pertencimento à educação, aparecem como sujeitos críticos que, munidos de
distintas estratégias, se comportam com maior ou menor êxito nas práticas educativas;
Que há caminhos para criarmos, ou melhor, legitimarmos a escola como um espaço de
convivência, ensinando, participando, tecendo juntos, ensinando ao outro mutuamente;
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Que há sentimentos que fazem da escola um lugar-tempo complexamente vivido com
valores antagônicos e que, ao mesmo tempo, se complementam, dando uma formatação
real do vivido, à medida que nos relacionamos o espaço vai se recriando;
Que há um discurso de amor (ação amorosa) e de com(paixão) que tem sentido ao se
aflorar na escola, visando melhor qualidade do trabalho pedagógico oferecido aos
discentes, docentes e à sua comunidade;
Que a escola é “de-fato-sentida” um espaço de convivência — onde os valores são
mostrados pela experiência sentida, tanto pelas narradoras quanto pela pesquisadora.
Neste vivido, constata-se que existe nos discursos um projeto para a escola. Dir-se-ia
quase que uma idealização. Uma escola sonhada como sendo pautada pelo diálogo
franco e sincero (ação amorosa). Mas, isso não impediu que existissem reclamações
quanto às dificuldades das depoentes em lidar com outros modos alternativos de
amorosidade, especialmente quando esta é pautada por valores de oposição aos
socialmente nomeados como positivos;
Que este espaço de convivência permite o adverso, como por exemplo, as dificuldades
que se tem em lidar com o outro, (aquele que é diferente de mim, e todos o são);
Que mesmo que apareçam conflitos e outros sofrimentos, esse espaço de convivência é
amoroso, permite expressões antagônicas por parte das narradoras — alegria e tristeza,
individualidade e pluralidade, diversidade e adversidade, diálogo e truncamento.
Assim, a narrativa (episódio) explorada neste artigo traz as lembranças, os conceitos, as
imagens, os valores, os encontros e as rupturas, a ponte necessária para esta pesquisa. As
narrativas potencializaram a percepção da pesquisadora, constituindo-se de sentido.
A pesquisadora chega ao final dessa investigação com a convicção de que estar no
mundo significa estar com o outro, fazendo história e cultura. Mas, tudo isso não será
viável sem "tratar" da própria presença no mundo... Enfim, sem todos os valores, as
atitudes, os saberes-fazeres, não será possível ser presença no mundo... Realmente, isso
não será possível!
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ARTIGO CIENTÍFICO 46:
UM BREVE ESTUDO DA LINGUAGEM EM NIETZSCHE E VYGOTSKY.
SUAS IMPLICAÇÕES E PERSPECTIVAS NO CAMPO DA PEDAGOGIA
SOCIAL.
Matheus Moreira204
Resumo: Faz um breve esrudo da categoria Linguagem em Nietzsche e Vygotsky,
pensando suas implicações para o campo da Pedagogia Social.
Unitermos: Linguagem. Nietzsche. Vygotsky. Pedagogia Social

INTRODUÇÃO
O estudo da filologia é um campo intelectual comum entre Nietzsche e Vygotsky, o que
permite um diálogo entre os dois pensadores a respeito da função da linguagem na vida
humana. Para eles, a relação com o outro se dá por intermédio de algum tipo de
linguagem e é na constante troca de signos e na ampla forma de se compreender os
conceitos, que estes se consolidam. Ao se tornarem corriqueiros, os conceitos vão
adquirindo consistência dentro de um determinado contexto histórico, o que acaba
estabelecendo e orientando a nossa maneira de agir, sem permitir uma crítica de nossa
função e participação no ambiente social.
Ao voltarmos nossa atenção para o universo da fala poderemos re-significar a nossa
existência a partir do pensamento, tornando nossa maneira de agir o mais independente
possível das diversas tendências de comportamento que se utilizam da expressão dos
conceitos consolidados para nos extrair a responsabilidade que temos de viver a vida.
O propósito que buscamos nesse trabalho é abordar de maneira breve a questão da
linguagem dentro das vertentes filosófica e pedagógica. Sabemos que o universo da
linguagem é muito vasto e que seu domínio por parte das pessoas é limitado, o que acaba
determinando para cada indivíduo as fronteiras para seu próprio mundo. Mesmo assim,
dentro dessa pessoalidade lingüística é reservada uma perspectiva fantástica, na maioria
das vezes inexplorada, de expansão desses limites.
Acreditamos que é na linguagem que reside outras maneiras de compreensão do mundo,
das pessoas como um todo e, de si mesmo. É através da amplificação dos signos e
conceitos que está a possibilidade de re-significação da vida. Entendemos que esse
procedimento, por si só, é a base da educação, não só dentro da escola ou no círculo
familiar, mas também em outras instâncias da coletividade.
Dentro da perspectiva pedagógica, cabe ao professor cabe o papel de apontar caminhos,
não com o intuito de ser o exemplo moralizador a ser seguido, mas como facilitador para
204
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que cada um possa buscar em si o caminho que o leve a Ser205. Não queremos, contudo,
ao que pode parecer, sugerir uma alternativa de salvação da humanidade pela linguagem.
Ao seu contrário: não há nada e ninguém no mundo que possa resolver estas questões e
desafios, senão nós mesmos. Podemos encontrar as respostas para muitas das questões
que nos assaltam durante a vida no pensamento, guardados em nossa solidão. Devemos
prosseguir na difícil tarefa de nos conhecer para alcançar o além de nós.
A filosofia nietzscheana, e não só ela, é capaz de indicar a maneira como a linguagem e
suas amplas possibilidades podem transformar o ponto de vista presente, situado dentro
de cada história pessoal. O próprio filósofo fala a respeito no segundo aforismo do livro
Humano Demasiado Humano:
“Tudo o que o filósofo enuncia sobre o homem, entretanto, nada mais
é, no fundo, do que um testemunho sobre o homem de um espaço de
tempo muito limitado. Falta de sentido histórico é o defeito hereditário
de todos os filósofos... Não querem aprender que o homem veio a ser,
que até mesmo a faculdade de conhecimento veio a ser... Mas tudo
veio a ser; não há fatos eternos. Assim como não há verdades
absolutas. Portanto, o filosofar histórico é necessário de agora em
diante e, com ele, a virtude da modéstia”.206

Se a linguagem, devido à amplificação que carrega em si mesma, se modifica com o
homem e se adapta ao seu momento histórico, então para compreendermos a condição
linguística humana é necessário, não só entender a língua, mas também, interpretá-la à
luz do seu contexto.
Para entendermos como o universo humano, através da atividade do pensamento, vem “a
Ser” nos diversos contextos da vida, encontramos em Vygotsky o respaldo teórico para a
compreensão do aspecto do significativo que a palavra carrega - ela é fruto do seu
momento histórico:
“É no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em
pensamento verbal. Portanto, é no significado que podemos encontrar
as respostas às nossas questões sobre a relação entre o pensamento e a
fala’207.

Mais adiante Vigotsky reforça o aspecto do significado da palavra introduzindo a noção
de generalização verbal do pensamento, que para o autor, retrata a realidade de uma
maneira bem diversa da sensação e da percepção. Portanto:
“A distinção qualitativa entre sensação e o pensamento seja a
presença, nesse último, de um reflexo generalizado da realidade, que é
também a essência do significado da palavra.”208
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Dessa forma, o significado da palavra está associado à própria palavra, servindo ao
mesmo tempo a linguagem e ao pensamento. Vigotsky propõe um estudo específico do
desenvolvimento do pensamento verbal a partir da analise da origem semântica da
palavra que permite a articulação do pensamento e da fala. A construção semântica se
dá, entre outros aspectos, no ambiente social em que a pessoa está inserida,
estabelecendo laços afetivo entre a pessoa e seu meio.
Ao considerarmos os elementos iniciais da formação e construção dos conceitos, que
passarão na puberdade a dar origem ao que chamamos de idéias e que refletirão
diretamente na maneira como o aluno interpretará e agirá no mundo, gostaríamos de
destacar, mais uma vez, a função do professor como o estimulador de perspectivas,
utilizando a filosofia como instrumento de refinamento da prévia concepção da vida que
o aluno traz para o universo da escola. A filosofia carrega consigo uma pluralidade de
maneiras de servir como auxiliar no ensino, pois não existe método específico para sua
apresentação às pessoas.
O professor Márcio Danelon – UNICAMP/UFU define a função do ensino de filosofia
de uma forma perspectivista209. Para ele a filosofia está em constante construção devido
à pluralidade de filosofias existentes, assim como a singularidade pessoal com que se
pode olhar para o saber filosófico.
“De fato, dada essa premissa, não há uma forma, uma metodologia
específica, um conteúdo definido, uma justificativa ou objetivo
unívoco no ensino de filosofia. Ao contrário, a filosofia é polissêmica
e proporciona uma multipossibilidade de olhares; uma pluralidade de
metodologias, justificativas e objetivos; uma infinidade de conteúdos
filosóficos que tornam o seu ensino uma obra sempre aberta, dinâmica
e em movimento”. 210

Portanto, a elevação intelectual do adolescente se dá no instante em que o professor
explora o cotidiano vivido pelo jovem, buscando nos diversos temas filosóficos, uma
maneira de re-significar o momento presente.
Acreditamos que a polissemia da filosofia abre a perspectiva crítica diante da vida,
permitindo com que o pensamento possa agir e aparecer na escrita, ou em qualquer outra
forma que expresse a sua manifestação, importando de fato que o pensamento se torne
uma obra.
Vigotsky confirma a importância da linguagem para o adolescente inserido em um
determinado contexto cultural e a relevância do ambiente pessoal vivido por ele para o
surgimento do pensamento conceitual:
“A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa,
em que todas as funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto,
o processo não pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação
de imagens, à inferência ou às tendências determinantes. Todas são
indispensáveis, porém insuficientes sem o uso do signo, ou palavra,
como o meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais,
209
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controlamos o seu curso e as canalizamos em direção à solução do
problema que enfrentamos”.
“A presença de um problema que exige a formação de conceitos não
pode, por si só, ser considerada a causa do processo, muito embora as
tarefas com que o jovem se depara ao ingressar no mundo cultural,
profissional e cívico dos adultos sejam, sem dúvida, um fator
importante para o surgimento do pensamento conceitual. Se o meio
ambiente não apresenta nenhuma dessas tarefas ao adolescente, não
lhe faz novas exigências e não estimula o seu intelecto,
proporcionando-lhe uma série de novos objetos, o seu raciocínio não
conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará com
grande atraso”. 211

Ao conhecermos o meio ambiente, as contingências da vida em que o jovem está
subordinado, poderemos criar novas possibilidades para este sujeito se re-compreender
dentro da coletividade. Nesta re-significação é que o ensino de filosofia deverá estar
presente para fortalecer o caráter do adolescente. Todo este processo não pretende
propor um ambiente pedagógico que estimule o jovem a confidenciar suas dificuldades
perante a vida, colocando o professor como um aconselhador, pretende propor que este
jovem possa ter a possibilidade de enfrentamento e responsabilidade de si com o mundo.
A partir do ensino de filosofia sugerimos que o professor possa trazer as crises que
incomodam aos jovens para o âmbito da sala de aula, fazendo dessas crises e
contingências inerentes à vida humana, o caminho pelo qual se possa alcançar o
refinamento existencial, preparando o adolescente para o desafio de viver.
A filosofia pretende dar condições ao jovem de direcionar por si mesmo seus
pensamentos com o intuito de permitir-lhe estabelecer seus próprios conceitos e a
regular suas ações, para que ele possa identificar - ídolos e mitos - e estabelecer seus
próprios valores dentro da perspectiva da modernidade.
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ARTIGO CIENTÍFICO 47:
OFICINA DE TECNICAS PARA CONTAR HISTÓRIAS; SUBSIDIOS PARA O
EDUCADOR SOCIAL
Ana Rita Cesar212
Resumo: Destaca-se a importância do ato de contar histórias, aprendido em Oficinas de
Técnicas Para Contar História, para educadores sociais e outros profissionais da
educação e da psicopedagogia.
Palavra-chave: Contar histórias: Oficina de Técnicas. Prática Pedagógica: Artes:
Literaturas. Profissionais da Educação: Educadores Sociais
Introdução
Enquanto aluna do curso de Artes Visuais, tivemos a oportunidade de aplicar no segundo
semestre do ano de 2009, na disciplina Arte na Educação, ministrada pela Professora
Mestranda Sonia Ferreira e pela Professora Dra. Gerda Schütz-Foerste, uma oficina de
Contação de Histórias com a turma do segundo período do curso de Pedagogia da UFES.
A turma era composta de aproximadamente 50 (cinqüenta) alunos (as), oriundos de
vários lugares, e estes com suas experiências e competências construídas fora do âmbito
acadêmico.
Assim como eles, nossa construção fora da Universidade enquanto “Contadora de
Histórias” nos permitiu compartilhar esse conhecimento com “futuras” professoras, que
poderão usar uma ferramenta a mais em suas aulas, no que tange ao lúdico e a
imaginação, sobretudo, o estreitamento dos laços entre profissionais das Artes e da
Pedagogia.
Nesse sentido, elaboramos um mini-curso para que pudesse ser apresentado dentro do
universo da prática de contar e de ouvir histórias, salientando que como essa modalidade
pode potencializar novas práticas pedagógicas em diversas disciplinas, bem como em
projetos pedagógicos.
Objetivos
O objetivo geral desse curso foi aproximar estudantes do Curso de Pedagogia, futuros
professores e/ou pedagogos no universo das potencialidades educativas (dentro e fora da
instituição escolar), criativas e afetivas da prática de contar e ouvir histórias no ambiente
escolar.
Metodologia
Nossa intenção foi de capacitar estudantes de pedagogia contadores de histórias, através
de uma oficina que propõe o estudo de técnicas vocais e corporais de expressão,
improvisação e criatividade.
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Tais intervenções podem ir contribuindo com a prática pedagógica em grupos e em sala
de aula, transformando o processo de ensino-aprendizagem numa atividade lúdica e
interativa, estimulando a leitura e promovendo a inserção de projetos e atividades
artísticas através da música e da contação de histórias.
Também traz como contribuição a de ter uma aproximação maior com os futuros
pedagogos enquanto aluna (pesquisadora) finalista do Curso de Artes Visuais, criando
uma aproximação e um estreitamento de relações, já que no cotidiano escolar essas
interações têm sido um tanto abadalas pelo tempo vivido de modo cronometrado, richas
de “saberesfazeres” (qual é o mais importante?) – dentro outros tipos de abalos das
relações interpessoais.
Buscamos situá-los sobre a importância da Contação de Histórias apresentando os
trabalhos dos contadores de histórias, e suas práticas.
Desse modo, levá-los a experimentar as formas de contá-las, com técnicas vocais,
expressão corporal e o despertar do olhar diante do outro e mundo que o rodeia.
Alguns exercícios para a preparação de uma oficina exige algumas técnicas que são
necessárias para assegurar os(as) aluno(as) a falar em público, e se colocar em
determinadas situações de formas teatralizadas, sendo a criança o alvo desse(a) professor
(a). No mundo contemporâneo esses sujeitos estão carregados de informações – diz
Larrosa (2002) que nosso mundo é cheio de informações e mais informações e nada
mais.
Em primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação não é
experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é
quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase
contemporânea na informação, em estar informados, e toda a retórica
destinada a constituir-nos como sujeitos informantes e informados; a
informação não faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de
experiência. O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo
buscando informação, o que mais o preocupa é não ter bastante informação;
cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa
obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido de
“sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), o que consegue é que nada
lhe aconteça (Larrosa, 2002; p. 21-22)

Mas, mesmo assim, capturados pela informação banal, eles continuam imaginando,
criando cenas, vivendo as suas infâncias (nem tão perdidas assim), e adentrar nesse
“mundo” há de se ter uma preparação, e nossa proposta passa pelas histórias infantis.
Parecem que são uns resilientes213:
O ser humano resiliente desenvolve a capacidade de recuperar – se e moldar –
se novamente a cada obstáculo e a cada desafio. Quando mais resiliente for o
indivíduo maior será o desenvolvimento pessoal, isso torna uma pessoa mais
motivada e com capacidade de contornar situações que apresente maior grau
de tensão. Um indivíduo submetido a situações de estresse que tem a
capacidade de superá-las sem lesões mais severas (“rachaduras”) é um
213
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resiliente. Já o profissional que não possui este perfil é o chamado "homem de
vidro", que se "quebra" ao ser submetido às pressões e situações estressantes.
A idéia de resiliência pode ser comparada às modificações da forma de uma
bexiga parcialmente inflada. Se comprimida, pode adquirir as formas mais
diversas e em seguida retorna ao estado inicial (Grapeia, 2010; p. 2).

É certo também que essas pessoas, como seres no mundo, também trazem suas
“significativas experiências” [experiência aqui no sentido de Larrosa, 2001 – aquilo que
passa e nos toca e fica em nosso corpo e mente], devido a entrega ao vivido, ao que se
põe à sua frente de sentido. Muitas experiências se colocam na nossa vida, mas nem
todos se entregam a elas.
Assim as Oficinas de Técnicas para Contar Histórias traz esse “tom” de produzir
experiência e consigo resiliência. Larrosa (2002; p. 21) prossegue:
... experiência. Poderíamos dizer, de início, que a experiência é, em espanhol,
“o que nos passa”. Em português se diria que a experiência é “o que nos
acontece”; em francês a experiência seria “ce que nous arrive”; em italiano,
“quello che nos succede” ou “quello che nos accade”; em inglês, “that what is
happening to us”; em alemão, “was mir passiert”. A experiência é o que nos
passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que
acontece, ou o que toca.

O tempo dirá acerca desse nosso desejo: ser oficina [que produz experiência como em
Larrosa – por mais que ele não toca em eventos planejados, mas da vida cotidiana]
provocadora de resiliência, de enfrentamento, de resistência.
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ARTIGO CIENTÍFICO 48:
A CONDIÇÃO DA HOMOSSEXUAL FEMININA NA TERCEIRA IDADE: O
SILÊNCIO DE UMA EXPERIÊNCIA
Elaine R.M. Baptista 1
Resumo: INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é uma realidade vivida em nosso país, que
tem, dentre várias características, a feminilização da velhice. A esperança de vida aumentou muito nos
últimos anos, ultrapassando a barreira dos 70 anos de idade. As relações sexuais entre individuos do
mesmo sexo sempre existiram, desde as sociedades primitivas, em todas as culturas, sendo os primeiros
registros por volta da terceira dinastia egípcia, há 2.500 anos A.C. OBJETIVOS: Analisar neste ensaio, a
homossexualidade feminina, discutindo-se as raízes homossexuais, através de uma metodologia
essencialmente descritiva, buscando-se refletir em diferentes manifestações no nosso meio social, a
história do envelhecimento das mulheres lésbicas, enquanto experiência individual e coletiva e o seu papel
e identidades no contexto da cultura brasileira. DISCUSSÃO: "O amor que não ousa dizer o nome”.
Assim foi descrito pelo escritor Oscar Wilde, o relacionamento homoafetivo, numa época em que tal
comportamento era considerado crime. Na atualidade podemos vislumbrar uma compreensão melhor
acerca dessa tendência sexual, onde o homoerotismo feminino pode ser percebido através de uma
economia do silêncio e da invisibilidade provinda de longa data, devido à repressão sexual que existiu e
ainda existe tolhindo os sentimentos e os significados. CONCLUSÕES: Apesar de avanços importantes
sobre temas ligados ao relacionamento entre mulheres, ainda sim há um grande e longo caminho a
percorrer ate que se realmente vise à construção de uma sociedade livre justa e solidária, com promoção
do bem de todos e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade.
Palavras chaves: homo-afetividade. homossexualidade feminina. Pedagogia Social.

INTRODUÇÃO
Garcia (2003) citado por Palma e Levandowski, (2008) definiu a lesbianidade ora como
amor entre mulheres, ora como uma prática sexual destas entre si. De fato, a maioria das
lésbicas não almeja o prazer sexual como finalidade única na relação com a parceira;
seus objetivos são profundos níveis de comunicação, ternura, carinho e delicadeza, onde
a relação sexual nasce de um sentimento profundo que tem por base o amor.
No antigo Testamento, mais precisamente no capítulo XVIII do terceiro livro de Moisés,
chamado Levítico, aparecem considerações acerca dos "casamentos ilícitos" e das
"uniões abomináveis". Entretanto, nesta lista de advertências não existe qualquer
referência ao homoerotismo feminino. Mas, o silêncio que parece emudecer a
homossexualidade feminina não se restringiu às escrituras bíblicas. Até o Tribunal do
Santo Ofício Português ignorou o lesbianismo. Tamanha complacência adquiriu o status
de lei a partir de 22 de março de 1646, quando o Conselho Geral da Inquisição de
Lisboa, num ato surpreendente, decidiu ignorar a prática sexual entre mulheres
(CECCARELLI,2006; LIMA E BUENO, 2010).
As relações sexuais entre individuos do mesmo sexo sempre existiram e foram relatadas
por volta da terceira dinastia egípcia, cerca de 2.500 anos A.C. É um tema que apesar de
ser uma realidade há vários séculos, na última década tomou maiores proporções pelos
movimentos organizados, pela promoção de eventos para reivindicar seus direitos e
pelas ações judiciais em busca do reconhecimento da união homo afetivas (CORREIA,
2000; LACERDA, PEREIRA e CAMINO, 2002).
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As décadas as quais tiveram destaques históricos que culminaram na possibilidade de
melhor aceitação social e visibilidade de um estilo de vida gay foram o evento do
emergente movimento feminista a partir da década de 1960; o movimento político e
cultural na luta contra as décadas mais opressoras na ditadura militar nos anos 70; o
impacto da epidemia de HIV/Aids denominada como “peste gay”, nos anos 80; e o
movimento LGBT3 com a Paradas Gays, que expõe publicamente a luta por direitos
sociais e civis numa grande festa que faz a diferença no roteiro cultural das cidades
brasileiras (MOTA,2009).
DISCUSSÃO
De acordo com o Relatório Kinsey, que representa a maior e mais respeitada
investigação sexológica até hoje realizada no mundo, por volta de 10% da população
ocidental é constituída predominante por praticantes do homoerotismo, sendo o Brasil,
sua população estimada em 18 milhões de homossexuais (PINHEIRO, 2003). Se de um
lado podemos comemorar os avanços na diminuição da discriminação sexual, somos
obrigados reconhecer que de todas as “minorias sociais”, no Brasil, e na maior parte do
mundo, os homossexuais continuam a sofrer com preconceito e discriminação (MOTT,
2000).
As mudanças de paradigmas morais de nossa sociedade e sua contemporaneidade
também atingiram o conceito de “família”, o qual se desatrelou de vez do matrimônio.
Hoje, é possível, reprodução sem sexo, sexo sem matrimônio e matrimônio sem
reprodução. O centro de das relações familiares passa a ser a mútua assistência afetiva e
não mais a mera procriação da espécie (OLIVEIRA, 2008).
Diante dessas mudanças sociais, GRANT (2002) afirma que a solidão pode ser um
desafio para os homossexuais idosos, pessoas que teoricamente, não têm descendentes e
menos ainda amparo legal para questões como a viuvez. Além dos problemas inerentes
ao processo de envelhecimento, é comum que haja um afastamento dos membros da
família. As amizades são normalmente um substitutivo das relações familiares. Mas a
proximidade da morte e o fato de os amigos também estarem morrendo reforçam muito a
solidão. “São verdadeiras tragédias individuais”.
Trevisan (2000) citado por PALMA E LEVANDOWSKI, 2008, afirma que de muito
pouco ou quase nada existe em literatura sobre a homossexualidade feminina. A maior
parte é voltada especificamente para o estudo dos gays masculinos, travestis ou
transexuais. A geração de hoje, com mais de 60 anos cresceu durante os períodos em que
ser gay ou lésbica era ilegal e imoral. Por esta razão esses individuos mantiveram em
segredo sua sexualidade e suas experiências e vivências. O social e o individual foram se
articulando, e neste sentido criando as mudanças e variações em torno de sentimentos e
significados acerca da homossexualidade feminina. Dentro do universo lesbiano o amor
nasce em segredo, pois preferem manter a discrição a uma exposição, não gostam de se
expor, são mais reservadas, porem mantém grupos de amigos (MOTA, 2009).
Devido a essa repressão sexual, Mott (2007) afirma que são poucas as homossexuais que
conseguem a maturidade da auto-aceitação e revelam a sua orientação sexual para
familiares ou colegas. Experiências de imposição, mal-entendidos, isolamento, solidão e
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auto-recriminação podem continuar acontecendo e tornarem-se piores se não houver um
esclarecimento das famílias, alcançando-se uma aceitação mútua e um novo tipo de
relacionamento, cuja aceitação será de forma completa nas expectativas e demandas
sociais e familiares.
A união homoafetiva pode trazer consigo todas as características de um relacionamento,
de um convívio público e duradouro. Essas uniões são uma consequência direta e
inevitável da existência de uma orientação homossexual, apesar de reconhecer que no
artigo 226 da Constituição de 88, não existe menção expressa à união homoafetiva como
entidade familiar, porem, não a exclui. Se a lei expressamente não a exclui, significa que
implicitamente ela a reconhece. “Tudo o que não está explicitamente proibido, está
implicitamente permitido” (CHIARINI JÚNIOR, 2003).
OLIVEIRA, (2010) entende que o Poder Judiciário não pode se fechar às transformações
sociais, que, pela sua própria dinâmica, muitas vezes se antecipam às modificações
legislativas. Uma vez reconhecida, a união entre homossexuais torna-se possível de ser
incluída dentro do conceito de entidade familiar e afastados impedimentos de qualquer
natureza, de forma a entender que as normas não são imutáveis, e devem atender os
anseios da coletividade. A homossexualidade feminina não pode ter uma abordagem
descompromissada e superficial da uma experiência de vida, que retrata a convivência
entre pessoas, caracterizando vínculos afetivos.
Disse Foucault, “nem todas as regiões do discurso
são igualmente abertas; algumas são altamente
proibidas, diferenciadas e diferenciantes”. A
apropriação do discurso lésbico pela corrente
hegemônica traz, como consequência, a diluição da
identidade das lésbicas na fumaça da mais pura
fantasia, sem nenhum efeito concreto (Almeida,
2004).

CONCLUSÕES
A simples importação de figurinos e modelos comportamentais não será o bastante para
que se afirme a identidade homossexual feminina brasileira. É preciso, antes de tudo,
reconhecer seu passado, sua raiz e sua tradição (RODRIGUES, 2007).
Esta discussão impõe uma tarefa desafiadora, principalmente quando se propõe analisar
a sexualidade no contexto da velhice e se levar em conta certas experiências
relacionadas a práticas sexuais estereotipada, como a homossexual com seus sentimentos
e seus significados.
Esse tema de grande relevância para os determinantes sociais relacionados à sexualidade
humana não se esgota, necessitando aprofundar os conhecimentos e esclarecimentos
dessa população que cresce mundialmente e que já representa um importante segmento
no contexto socioeconômico.
Esses aspectos agregam outros valores simbólicos e possibilitam encorajar novas
experiências e estilos, que contribuem para uma revisão da gestão do envelhecimento no
curso da vida e o repensar sobre a sua exclusão no processo de construção social no
âmbito dos inter-relacionamentos homossexuais feminino.
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ARTIGO CIENTÍFICO 49:
VIVÊNCIA DA MORTE E A APREENSÃO DE SENTIDOS: UMA EDUCAÇÃO
SOCIAL NÃO-ESCOLAR JUNTO A PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Silvia Moreira Trugilho214
Resumo: Trata da experiência de enfrentamento da morte pelos profissionais de saúde que desenvolvem
suas práticas sociais no cotidiano hospitalar, com interesse em abordar descritiva e compreensivamente
o(s) modo(s) como estes profissionais lidam com a morte em seus ofícios e as aprendizagens significativas
daí decorrentes. Utilizou-se o método fenomenológico de investigação, aberto à pesquisa-ação existencial
e à pesquisa etnográfica de inspiração fenomenológico-existencial, todos voltados à descrição do
fenômeno em estudo, com vistas à obtenção de uma compreensão analítica do mesmo. Como referencial
teórico foi feita opção pela teoria fenomenológico-existencial de Martin Heidegger e sua analítica
ontológico-hermenêutica do ser. Os resultados desvelam que, na experiência de contato com a morte, os
profissionais de saúde revelam modos de ser-com o outro, constituídos a partir da ocupação e da
preocupação; a morte se abre como possibilidade de constituição de um projeto existencial autêntico,
possibilita a aquisição de aprendizagens significativas de conteúdo pessoal e profissional e favorece a
apreensão de sentidos para a vida. A morte constitui-se, portanto, referência para a vida e, neste sentido,
contribui para a constituição de uma Educação Social Especial a ser desenvolvida no contexto hospitalar,
por meio da invenção e efetivação de novas práticas educacionais e de novos espaços pedagógicos de
intervenção.
Palavras-chave: Morte e aprendizagem significativa. Educação Social, profissionais de saúde e morte.
Educação, morte e Martin Heidegger.

IDÉIAS INICIAIS
Em minha experiência e vivência, enquanto assistente social atuante em hospital,
tenho visto que grande parte do efetivo de trabalhadores desta instituição social reage de
forma variada diante da morte, o que inclui desde a curiosidade pelo fato, até a não
aceitação do mesmo (seja pela característica pretensão onipotente – o que inclui a
coisificação, a racionalização da morte – seja pelo sofrimento que esta traz consigo),
passando ainda pela indiferença e resignação.
O fato concreto de me constituir profissional em exercício na área da saúde, cuja
prática se desenvolve no contexto hospitalar, coloca-me cotidianamente em contato com
a morte, presenciando a experiência do paciente, bem como a vivência dos familiares e
dos diversos funcionários do hospital em relação à evidência da mesma. Tal fato me
instiga e me direciona à busca pela compreensão do que é e como é
experienciar/vivenciar a morte e o morrer – a real finitude humana – na prática
profissional, com os comportamentos, movimentos, sentimentos, produção de
conhecimentos, aprendizagens presentes na experiência de ser, diante da morte.
Neste caso, o interesse aqui se desvela pela busca atenta aos aspectos presentes
no ambiente e cotidiano hospitalar, enfocando como recorte a morte e o morrer enquanto
fenômeno constitutivo do desenvolvimento e aprendizagem humana que, a partir de
vivências/experiências compartilhadas, permita a criação de propostas de educação
social no atendimento em saúde.
214

Doutora em Educação pelo PPGE/ UFES; Mestre em Educação pela mesma instituição; em ambas as
situações teve como orientador professor doutor Hiran Pinel.

565
Este artigo tem como objetivo abordar a experiência sentida/vivida dos diversos
profissionais que atuam no espaço hospitalar, em sua (com)vivência e enfretamento da
situação de morte do paciente, analisando hermeneuticamente os modos de ser presentes
nesta experiência-processo de conhecimento e desenvolvimento humano, de modo a
compreender as aprendizagens, os significados e os sentidos aí presentes.
Para empreender este trabalho, tornou-se indispensável adotar um método de
investigação científica capaz de possibilitar o alcance dos objetivos propostos e, neste
caso, aberto à proximidade, encontro e co-existência sujeito-objeto no decorrer do
estudo; ao reconhecimento da intersubjetividade; e à compreensão da experiência vivida.
Por isso foi feita a opção metodológica pelo método fenomenológico de pesquisa,
aberto à pesquisa-ação existencial e ao estudo etnográfico de inspiração
fenomenológico-existencial, todos eles voltados à descrição do fenômeno em estudo, de
forma a possibilitar uma análise compreensiva do mesmo. A opção metodológica é
reforçada, fundamentada e complementada pela opção teórica por Martin Heidegger,
em sua obra Ser e Tempo, tendo em vista a analítica ontológico-existencial
heideggeriana. Para Heidegger, a fenomenologia é a ciência do ser dos entes que, por
assim ser, designa o ofício de interpretar. Como me interesso por uma analítica
existencial da morte, não poderia escolher outro método e nem tampouco outro teórico
para subsidiar minha perspectiva neste texto.
O interesse no tema é aqui dirigido especificamente ao fenômeno da experiência
de enfrentamento da morte pelos profissionais de saúde que desenvolvem suas práticas
no cotidiano hospitalar, historicizado e inserido no cotidiano do mundo. Reconhecendo a
complexidade do tema em questão, a delimitação feita se deve à intenção concreta em
dirigir a atenção do texto para o enfrentamento da morte na experiência sentida/vivida
dos diversos profissionais inseridos na Unidade de Saúde Hospitalar, tendo em vista o
interesse em abordar compreensivamente o(s) modo(s) como estes sujeitos lidam com a
morte do outro em seus ofícios e identificar as aprendizagens significativas daí
decorrentes.
A intenção em desvelar a morte no ofício dos profissionais de saúde tem ainda
como propósito contribuir para a efetivação de espaços (psico)pedagógicos no ambiente
hospitalar, que ofereçam recursos pedagógico-educacionais, e outros, para subsidiar o
enfrentamento, o debate e a vivência da morte neste espaço institucional e social. Por
isso, acredito que as considerações presentes neste artigo possam se converter em uma
contribuição para que o tema morte saia da obscuridade em que é colocado, permitindo a
constituição de novos modos de atenção à saúde, em consideração à sua complexidade e
à condição ontológico-existencial do homem.
O PROFISSIONAL DE SAÚDE DIANTE DA MORTE: PRÁTICAS SOCIAIS
PRODUTORAS DE CONHECIMENTO
Em seu ofício, o profissional de saúde, especialmente aquele que atua em
hospitais, lida freqüentemente com a morte, embora sua formação não dê conta de
prepará-lo para o enfrentamento da mesma. Diante da morte, face a face com ela, o
profissional de saúde tende a desviar-se subjetiva e existencialmente da mesma,
focalizando a atenção nos aspectos meramente orgânicos e objetivados da relação de
cuidado com o paciente, de modo que sua angústia, receios, insegurança não
transpareçam demonstrando a perda do seu “controle emocional”. Diante disso, torna-se
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importante a busca de reflexão e análise educacional sobre a possibilidade de construção
de modos de atenção e cuidado ao paciente, e ao profissional de saúde, que possibilitem
especialmente a estes últimos reconhecer e rever seus conceitos e atitudes ante a
existência e finitude humanas.
O trabalhador da saúde inserido no cotidiano hospitalar vivencia inúmeras
experiências que vão dando a marca de sua existência. Na interação com o(s) outro(s),
subjetividades se encontram e se afetam, constituindo assim intersubjetividades e, deste
modo, significando vivências e processos de encontro com o mundo e com o outro, no
modo de coexistência possibilitado nas interexperiências. Os diferentes sujeitos no
ambiente hospitalar vão, assim, se reconhecendo e se revelando, tecendo significações
para seus encontros, existindo para si e para o mundo.
A realidade manifesta do cotidiano hospitalar, com seus dramas e vivências
instaladas, os conflitos, bem como as práticas sociais e humanas que aí se estabelecem,
representa para o trabalhador da saúde oportunidades e desafios. A considerar a natureza
do trabalho desenvolvido nesta instituição social e a especificidade da atenção ao
cuidado para com o paciente, a prática no hospital coloca a pessoa/profissional de saúde
em contato permanente e próximo com o fracasso, o sucesso, a dor, a alegria, histórias
de vida e dramas íntimos de pessoas muitas vezes desconhecidas. Daí, encontros são
estabelecidos, múltiplas experiências e interexperiências se instalam, desencadeando
diversas afecções.
No caso da morte, as afecções por ela provocadas são diversas, assim como os
modos revelados de lidar com sua existência real e concreta em nosso meio. O contato
com a morte afeta e marca nosso ser pessoal (individual) e social (coletivo). Se em nossa
vivência pessoal a morte marca a dor da existência humana, no aspecto do ofício ela não
se apresenta de maneira diversa. Embora muitos trabalhadores tragam no seu ofício a
marca da morte e a convivência com as múltiplas expressões desta, ela não deixa de ser
considerada como um tabu, uma experiência que precisa ser controlada objetivamente
para “impossibilitar” a emersão da dor existencial.
Em sua prática profissional, o trabalhador da saúde desenvolve ações que
revelam inúmeros modos de enfrentar e lidar com a morte; alguns deles marcando uma
resistência ao real contato com ela, na busca da constituição de defesa à(s) dor(es) que
ela evoca. Considerar morte e vida como aspectos da existência humana, contraditórios e
dissociados, pode ser uma destas estratégias de que as pessoas se valem para fugir dos
seus assombros ante a morte. A morte do outro pode evocar a minha própria morte, que
acontecerá um dia, de alguma maneira; ou pode contribuir para a focalização da morte
como algo pertence ao outro, não a mim. Além disso, tememos perder o que amamos e
sofrer com estas perdas. A morte presenciada e assistida pode fazer emergir as perdas já
vividas em nossa existência e nos atentar para aquelas que poderemos ainda vivenciar,
provocando uma grande angústia em nosso ser. Ignorá-la como evento constitutivo da
existência humana pode significar uma maneira de tentar se proteger das vicissitudes da
vida. Em contrapartida, encará-la como evento existencial do ser pode contribuir para a
efetivação de novos modos de posicionamento no mundo, capazes de subverter diversos
processos de vida pessoal e social de ser-no-mundo.
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Nas diversas possibilidades de relações e práticas que se efetivam entre os
múltiplos sujeitos que compõem o cotidiano hospitalar, o profissional de saúde carrega
um conjunto de impressões singulares e subjetivas ante o adoecimento e a finitude,
constituídas a partir dos modos de encontro com o outro e com o mundo, que ora
aproximam/convergem, ora afastam/contrastam com as da pessoa doente e seu
familiares, em meio aos dramas e sofrimentos aí presentes.
A morte no hospital insere-se numa rede de significações e de constituição dos
sujeitos, instituída a partir dos encontros e intersubjetividades aí estabelecidas. Neste
espaço, diante de um feixe de interações e tensões, acontece a produção de conhecimento
e a aprendizagem, constituídos pelos modos de (com)vivência entre os múltiplos sujeitos
que compõem o cotidiano hospitalar. Diante da real finitude humana, aqui entendida como
parte integrante do processo de existência do homem, uma multiplicidade de sentimentos,
ações, valores e sentidos de vida emergem, marcando/atravessando o ser – tanto o doente
quanto o profissional que o atende.
Na mundanidade do contexto e cultura hospitalar, os profissionais da saúde em
seus modos de ser sendo diante da morte, expressam comportamentos, condutas e
atitudes que expressam a existência e o desenvolvimento de modos de ocupação e de
preocupação com o outro, evidenciando a presença de sentimentos e emoções, de
compaixão, cuidado e solidariedade na prática relacional construída por esse coletivo
diante da experiência de enfrentamento da morte.
Na concepção de Heidegger (2002a, 2002b), cuidado, ocupação e preocupação
pertencem, respectivamente, à essência da pre-sença, ao ser-no-mundo, ao ser-com-ooutro. Existindo, na mundanidade que conforma o contexto hospitalar, os profissionais
de saúde se desvelam em sua essência como ser-de-cuidado na ocupação prática do seu
ofício, que se configura no modo de uma ocupação responsável, de preocupação com o
outro, sendo-com o outro, nos encontros possibilitados e desencadeados pela experiência
e cultura de enfrentamento da morte.
Muito embora a convivência com a morte se constitua num modo de ser-com que
pressupõe a preocupação e o cuidado, a experiência de contato com a morte no caso dos
profissionais de saúde se expressa tanto no modo de preocupação cuidadosa, quanto no
modo de fuga caracterizado pela ocupação de-cadente impessoal, desvelando que a
vivência de enfrentamento do óbito pode também levar as pessoas a se desviarem dos
seus sentimentos, do questionamento do seu ser e da estranheza consigo mesmo,
perdendo-se na ocupação com o manual intramundano. Neste aspecto, a ocupação com o
desempenho de tarefas práticas assegura uma fuga de si próprio.
No hospital, as aprendizagens decorrentes do processo de contato com a morte
podem incluir a aquisição de conteúdos que se referem tanto aos aspectos intelectivos,
quanto aos afetivo-emocionais e se inscrevem, por um lado, na forma de conhecimento
técnico-científico e, por outro, num conhecimento preenchido de sentido existencial.
Neste aspecto a necropsia realizada no corpo inerte, sem vida (o cadáver) poderá favorecer
a aquisição de conhecimentos sobre o modo de desenvolvimento da doença no organismo
humano, assim como a conclusão diagnóstica da causa da morte, quando levada às sessões
de discussão de casos clínicos, favorecerá a aprendizagem de conteúdo teórico, científico
e técnico-profissional. A morte é, portanto, referência para a vida, nos modos de ser sendo
profissional de saúde como ser-para-a-morte, numa concepção heideggeriana.
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O ser sendo ser-para-a-morte dos profissionais de saúde indica que o contato com
a morte do outro favorece a aquisição de sentido de ser, de sentido existencial. O
reconhecimento da morte como algo irremissível e insuperável permite uma abertura da
pessoa/profissional de saúde para um poder-ser si mesmo, para uma possibilidade de
compreensão do seu poder-ser mais próprio que permita a efetivação de uma existência
carregada de sentido existencial próprio. O homem, enquanto ser, é um ser de projeto –
um projeto existencial que se configura em modo(s) de ser de possibilidades(s). A morte
pode ser utilizada como estímulo para a adoção de valores e atitudes próprias que
conduzem o homem à realização do seu projeto existencial, configurando-o como ser
autêntico; no modo de autenticidade descrito por Heidegger, que vem a ser apropriação
de valores próprios que funcionam como Guias de Sentido (Pinel, 2003, 2006b) do ser e
resulta na apropriação de si mesmo.
Na experiência, muitas vezes diária, de contato com a morte enquanto “companheira” de
trabalho, diversas expectativas e sentimentos emergem, podendo, ou não, despertar o
profissional da saúde para o significado das suas vivências que, ainda que sentidas em
forma de dor, limite e perda, e expressadas como fuga, defesa e resistência a estes
sentimentos, ajudam a crescer.
Deste modo, a experiência sentida/vivida no enfrentamento da morte possibilita, portanto,
a produção de conhecimentos e a aquisição de diversos conteúdos de aprendizagem,
constituídos na (com)vivência dos sujeitos a partir das múltiplas experiências e relações
estabelecidas no cotidiano hospitalar. Apesar de marcar um espaço da modernidade, o
hospital possui, em seu interior, diferentes sujeitos que se inter-relacionam, compondo
uma prática social coletivamente vivenciada que (se) produz e (se) transforma. E, nesta
perspectiva, produz e transforma o conhecimento humano.

POSIBILIDADE DE UMA EDUCAÇÃO SOCIAL NÃO-ESCOLAR A PARTIR
DE UMA PEDADGOGIA NARRATIVA SOBRE A MORTE
A aprendizagem desencadeada pela experiência de enfrentamento da morte se
abre como pendência da pre-sença em seu poder-ser, como processos de conhecimento e
de produção de sentido. Ao se apresentar como referência para a vida e para a
constituição dos modos de ser, a morte fornece subsídios para a invenção e efetivação de
uma Educação Social especial a ser desenvolvida no contexto hospitalar. Assim, a morte
e o morrer, no contexto hospitalar se tornam eventos educativos, no modo como as
vicissitudes da existência atuam no mundo da vida como ensinantes.
Entre estratégias e táticas, os diferentes sujeitos – profissionais de saúde –
seguem se inventando e inventando modos de conviver com a morte, na cultura local de
enfrentamento da morte. São protagonistas que tecem entre si e entre os usuários de seus
serviços, os fios de uma rede de conhecimentos, num movimento de educação sensível,
inventiva, sentida, significativa, existencial. Diante da real finitude humana, prosseguem
inventando modos de ser e de existir em seu ofício e cotidiano de prática, por entre uma
multiplicidade de sentimentos, ações, valores, sentidos de vida. Numa dinâmica
pedagógica de sentido, tanto o doente como o profissional de saúde emergem como
sujeitos de aprendizagem imersos em um movimento/processo de ensinagem humana
que irrompe desta instituição social que é o hospital.
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Narrar é uma ação de sentido defendida por Walter Benjamin (1994) e ao mesmo
tempo denunciada por ele, sentindo sua ausência prática. Uma Educação Social,
interessada pelos sofrimentos ou não, explícitos ou não, conscientes ou não, de
profissionais de saúde frente a morte concreta, pode ser uma Pedagogia que traz à tona
as narrativas das experiências e vivências desses profissionais, frente a uma escuta
psicopedagógica atenta e sensível a essa única (e vital) tarefa: sobre a morte e o morrer e
o que essa experiência nos ensina de sentido. As práticas educacionais que focam as
narrativas trazem a lume uma relação de sentido em um mundo nem sempre hospedeiro
– como nos disse Heidegger.
Nos mais variados espaços de convívio social a morte está presente em todos os
seres, e isso se mostra mais contundente na instituição hospitalar. Nesse sentido,
educação coincide com o conceito de socialização, um processo mesmo que implica no
sentido das aprendizagens advindas da alteridade.
A alteridade (ser sendo pelo Outro-outro) é, aqui-agora, na nossa proposta, o
aspecto social da Educação, significando: vir à tona pelo Outro-outro. A morte ameaça
esse-outro; mas apenas ameaça; mesmo na morte o outro aparece (pré)ocupado com o
mundo, com as coisas simples da vida, como a morte do outro em mim.
Nós experienciamos o mundo – e ele nem sempre é hospedeiro. As crises diante
da morte mostram quase sempre uma vulnerabilidade dos profissionais de saúde. Uma
tensão advinda dos ofícios ali dentro, diante da criança, a morte dela e a família (que
vivencia uma morte advinda do concreto, e agora vivida simbólica).
A Educação Social no contexto hospitalar, frente às vulnerabilidades de perdas
concretas (a morte-mesma) e simbólicas de crianças (e famílias), no impacto do
educando profissional de saúde, tenta resgatar de modo cuidadoso (em Heidegger,
Sorge): 1) a relação construída entre educador social e educando, a indicar o valor
fornecido e agregado com a (com)vivência, o acolhimento, a aproximação; 2) trazer a
lume uma discursiva de sentimentos e emoções na relação entre o conteúdo refletido e a
realidade vivida, compondo o sentido de “aprendizagem significativa”; 3) o acontecer
advindo do encontro de escuta, de descrições e narrativas; o conjunto; a participação.
Nesse sentido, o educando é compreendido como homem social e político. O Serno-mundo de Heidegger (2002a, 2002b). E, quem é esse Homem (foco) da Educação
Social? Trata-se do profissional de saúde que carece de ser escutado (através de suas
narrativas) acerca das perdas simbólicas e concretas de seus pacientes (incluindo os
familiares destes).
O existir desse profissional frente à morte apresenta diversas características. Uma
delas vem a ser a sua abertura (revelação de suas potencialidades), que significa uma
abertura como modo de estar (de ser sendo) disponível àquilo que se apresenta no
mundo das perdas. Outra característica é o entendimento como essência da existência
desse ser-no-mundo.
O aproximar um do outro (outros) implica ainda em espacialidade (espaço
concreto e espaço humano corporal, social e psicológico). Para Augras (1981) as
dimensões do espaço são criadas a partir das extensões do corpo, enquanto espacialidade
aberta e orientada pela movimentação do ser no mundo. A vivência do espaço se

570
expressa, então, por uma fenomenologia da corporeidade vivida na sua presença e
movimentação; o que permite ao homem isolar-se e comunicar-se.
Temporalidade refere presente, passado, futuro, abertura a novas experiências. O
tempo surge como orientação significativa do ser sendo em sua temporalidade e
historicidade, diante de sua condição fatual, conforme concebe Heidegger. Para
Binswanger, não existe separação entre passado e presente. “[...] a relação do presente
individual com o passado não é em si determinada pelo passado, mas pelo horizonte
dentro do qual são experimentados, ao mesmo tempo, presente e passado
[...]” (BINSWANGER apud AUGRAS, 1981, p. 31).
Com relação à afinação, trata-se de um modo que deve ser buscado, e
estabelecido, de entrar em uma sintonia possível com o outro. A sintonia aqui referida
não se impõe como uma forma de ajuste harmonizado consensual, como imposição de
modos de ser ao outro; mas um modo de abertura que possibilite perceber e sentir com o
outro, de maneira empática. É um modo de entrar na relação: afetuosa; revoltada;
dolorosa; etc.
Entrar em contato implica em escutar – e esse ato sentido (escutar) parece ser a
maior demanda de uma Educação Social no contexto hospitalar, pautado
existencialmente pela dor; sofrimentos orgânicos e psíquicos. Deve ser feita no modo de
uma escuta aberta ao outro (atenta e sensível), que se configura como cuidadosa. Uma
escuta que permite trocas e que, aberta ao outro (no encontro com o outro), favorece a
escuta de si mesmo, na sua estranheza. Este ato de escuta, realizado por um profissional
comprometido e envolvido, torna-se elemento favorecedor da significação e da
aprendizagem mútua que emergem a partir da relação dialógica estabelecida. E é estando
nesse espaço-tempo de sintonia possível, que poderá ocorrer (ou não) a aprendizagem
significativa.
O processo de aprendizagem significativa possui uma característica dinâmica,
marcada pelo processo construído entre educador e educando, onde estes compartilham
experiência e significados e, a partir daí, modificam idéias e conhecimentos sobre si, o
outro e o mundo. Este formato de educação só é possível na efetivação de interação com
o outro, com objetos e com situações que exigem envolvimento humano.
Os problemas de aprendizagem, ou quaisquer nomes que valham para indicar que
ocorreu um ensino de algo e os sujeitos implicados neste processo não aprenderam
significativamente, também podem se fazer presentes no contexto clínico (hospitalar).
Para a Educação Social aqui-agora proposta na vertente heideggeriana (advinda de Boss
e Binswanger – dois discípulos e amigos de Heidegger), isto releva mais sentidos.
Mostra, por exemplo, uma experiência sem sentido (sem apreensão de significados).
Isso, na medida em que reflete bloqueios ou fechamentos na comunicação (narrativa e
escuta) estabelecida entre o educador e o educando; além das questões físicas e psíquicas
da dor – que compõem o mosaico de ser sendo profissional de saúde que responde nesse
tipo de Educação Social, tanto no papel de educador como no de educando; a relação de
um profissional que se disponibiliza para a escuta das narrativas de um outro
profissional (constituído como colega de trabalho).
As dificuldades são objetos de atenção nas intervenções e/ou interferências,
numa (pró)cura empática dos modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo
hospitalar onde o educando está inserido; o profissional de saúde, tanto quanto o
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paciente e sua família, estabelecendo entre si redes de significação e de aprendizagem, a
partir de seus encontros.
A Educação Social de cunho fenomenológico muito tem a contribuir com o
desempenho dos profissionais de saúde em contextos hospitalares. Assim, a efetivação
de uma atenção educacional firmada em uma prática de narrativa e de escuta,
desenvolvida como modo de cuidado para com o profissional de saúde (que, por
conseguinte, se desloca para o cuidado dirigido ao usuário de seus serviços), revela-se
como possibilidade de Educação Social a ser realizada em ambiente hospitalar.
Da maneira como foi aqui pontuada é que penso a possibilidade do
estabelecimento de uma Educação Social que se efetive por meio de uma pedagogia
narrativa (de escuta) e que, por conseguinte, se constitui numa proposta de educação
social fenomenológico-existencial em contexto hospitalar. Espero aqui ter oferecido
contribuições para pensarmos a invenção de novas práticas educacionais e a ampliação
dos espaços pedagógicos de ação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O hospital, a considerar seus modos de organização, funcionamento e
atendimento, torna-se espaço educativo, por evocar diversas possibilidades de coengendramento de experiências e vivências, provocando, proporcionando e
possibilitando, assim, a produção de conhecimentos e a aquisição de significativas
aprendizagens para aquelas pessoas inseridas e participantes do seu cotidiano. Constituise, portanto, em espaço de prática educacional social e de inter(in)venção piscopedagógica, diversa obviamente da proposta educacional explícita e formal, porém,
mesmo assim, um profícuo contexto para a efetivação dos diferentes modos de
aprender/ensinar.
Educar no modo de uma Educação Social, mesmo em contexto de tamanha
adversidade, no qual a morte marca a real finitude humana, é um fato possível. E, como
sinaliza Pinel (2003, 2006b), a Educação Social neste contexto poderá ser construída a
partir de uma relação dialógica de escuta empática, mostrada pelos participantes deste
cotidiano em suas convivências e formas de estar-com-o-outro, de ser-com-o-outro, nos
“modos de ser sendo si mesmo no cotidiano do mundo” (PINEL, 2006b, p. 159), no
enfrentamento das situações diversas postas no espaço/tempo institucional hospitalar.
Assim, nesta possibilidade de Educação Social, educar é um modo de ser com o
outro, firmado a partir de uma relação existencial (histórico-político-social) e dialógica
que permite a emersão de conteúdos de vida e possibilita aos sujeitos partícipes do
processo vivencial educacional a aquisição de aprendizagens decorrentes dos modos de
ser-no-mundo e de ser-com-o-outro. É também, como assinala Pinel (2006a, 2006b),
possibilidade de prosseguir nas invenções (psico)pedagógicas de provocar as instituições
e pessoas nas suas culturas, ideologias, relações de poder, etc. compondo e engendrando
processos de constituição de subjetividade e de desenvolvimento interpessoal.
No contexto hospitalar, uma forma de Educação Social não-formal, sensível,
inventiva, sentida, significativa, existencial pode ser configurada a partir da atuação dos
diversos atores sociais que, presentes e atuantes neste espaço institucional social, vão
provocando e sendo provocados em suas alegrias e dores, dissabores, desejos, lutas,
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sonhos, crises, resistências. As motivações e os sentimentos evocados a partir dos
encontros instalados, demandam ocupação e preocupação. A partir daí um enfoque
educacional social não-formal dirigido a tais demandas pode ser constituído.
Considerando o hospital um espaço complexo, múltiplo, dialeticamente total e
singular, penso no mesmo como local onde se aprende/ensina, ou seja, se produz
conhecimento, e onde se efetivam práticas sociais, sendo este, portanto,
reconhecidamente um loco aprendente, produtor de conhecimento, e constituidor do
sujeito social. Desta forma, reconheço nele a possibilidade do desenvolvimento de
práticas educacionais sociais informais, nos modos de tessitura de conhecimentos, pela
constituição de um processo de ensino-aprendizagem simultâneo, capaz de viabilizar
bilateralmente o exercício do pensamento com/nos/dos diversos sujeitos participantes do
cotidiano hospitalar.
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ARTIGO CIENTÍFICO 50:
HOSPITALIZAÇÃO ESCOLARIZADA: DIREITO À EDUCAÇÃO E UM
SENTIDO PARA A CRIANÇA HOSPITALIZADA ATRAVÉS DE
ATENDIMENTO ESCOLAR EM AMBIENTE HOSPITALAR
Silvia Moreira Trugilho
PALAVRAS INICIAIS
Doença crônica e hospitalização na infância são interfaces de uma dura realidade
enfrentada pela criança e seus familiares, onde o medo, a ansiedade e a angústia se
tornam companheiros fiéis de jornada na luta diária pelo restabelecimento da condição
de saúde. As longas e/ou freqüentes hospitalizações, bem como os rígidos tratamentos
adotados no caso de algumas enfermidades crônicas, comprometem o desenvolvimento
da criança e seu desempenho escolar.
A criança que apresenta uma doença crônica tem seu ritmo de vida afetado por
ela e pelos efeitos de seu tratamento, pois, em geral, experiencia uma série de restrições
no curso de sua vida social, impostas pelo tipo de tratamento a que é submetida. Além
disso, vivencia longos e/ou freqüentes períodos de hospitalização, que acabam também
por interferir em suas atividades cotidianas. Ceccim (2000), refere de que o hospital
impõe limites às socializações e interações da criança, afastando-a da família e de suas
atividades sociais diárias.
O processo de hospitalização gera significativo impacto na vida de uma criança.
A separação do ambiente familiar, bem como a privação do convívio social, fazem da
hospitalização na infância uma experiência sofrida que, em muitos casos, deixa marcas
profundas. Para Lindquist (1993) a criança hospitalizada se comporta com freqüente
inquietação e ansiedade, o que revela tanto o sofrimento sentido pela situação de
adoecimento como os sentimentos gerados pela separação da família.
A doença crônica na infância é responsável por diversas marcas na vida criança
doente crônica. Uma destas marcas refere-se à defasagem escolar adquirida em
conseqüência do afastamento da escola, imposto pela doença, pelas hospitalizações e por
alguns tipos de tratamentos, que impedem a regularidade de sua freqüência no ensino
regular. Ceccim e Fonseca (1999) fazem menção a um estudo realizado por Ceccim em
um hospital, onde se constatou que, dos alunos que freqüentavam a classe hospitalar,
doze por cento estavam afastados da escola regular devido à internação e vinte e oito por
cento apresentavam defasagem de um a três anos em sua escolaridade.
Estudos diversos, dentre os quais estão os de Muggiati (1989), Matos (1998) e
Ribeiro (1993), já se ocuparam em demonstrar a viabilidade na efetivação de propostas
de atendimento escolar em ambiente hospitalar, como forma de suprir a demanda
educacional-escolar de crianças e adolescentes em idade escolar, submetidas a longos
e/ou freqüentes períodos de hospitalização.
Ceccim e Fonseca (1999) evidenciam o valor do atendimento pedagógicoeducacional em hospitais, relacionando-o à manutenção dos vínculos escolares e à
diminuição do chamado fracasso escolar da criança hospitalizada (reconhecidamente
com necessidades educacionais especiais). Para Muggiati (1989), trata-se de um
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atendimento especializado que traz contribuições para a vida acadêmica e para o
tratamento da criança hospitalizada. O estudo de Matos (1998) reforça o de Muggiati e
introduz a preocupação com a formação do pedagogo para atuação na hospitalização
escolarizada.
Contudo, de maneira geral, os estudos não se ocupam em compreender a
dimensão vivencial da escolaridade para a criança hospitalizada e o sentido desta em sua
vida. Assim, este artigo focaliza a experiência da classe hospitalar na vivência da criança
hospitalizada, desvelando o sentido da escolaridade em sua vida.
O termo criança hospitalizada é aqui utilizado como referência à criança e ao
adolescente que, pelo fato de apresentar alguma doença, especialmente a crônica,
encontram-se geralmente afastados do ensino regular e da escola, submetendo-se ao
tratamento de suas doenças; seja este realizado em enfermaria, por meio de internação
hospitalar ou em ambulatório, implicando em relativa periodicidade de atendimento. Já o
termo classe hospitalar refere-se ao atendimento escolar realizado em ambiente
hospitalar, em atenção à demanda pedagógico-educacional de crianças e adolescentes
hospitalizados.
Cumpre ressaltar a valiosa contribuição dos estudos sobre classe hospitalar
realizados no Brasil, cujos resultados evidenciam sua importância enquanto
favorecedora de inclusão, cidadania e garantia dos direitos da criança hospitalizada; seus
benefícios no âmbito do tratamento; além de sua contribuição para a manutenção da
escolaridade de crianças e adolescentes com doenças crônicas.
Ceccim (1997) utiliza o termo escuta pedagógica para se referir à forma de
atenção específica dirigida à dimensão vivencial da hospitalização na infância. Isto
significa a atenção especial que o profissional dirige à criança hospitalizada, com
disponibilidade e sensibilidade para o que ele denomina de ouvir-ver-sentir o processo
experienciado por ela frente sua hospitalização.
A adoção de práticas de atendimento escolar hospitalar vem crescendo no Brasil,
onde, nos últimos anos, tem-se verificado o aumento do número de hospitais que
implantaram alguma forma de atendimento pedagógico para seus pacientes infantis.
Fonseca (apud CECCIM; FONSECA, 2000) apresenta os resultados de uma pesquisa
sobre o quantitativo de classes hospitalares no Brasil, mostrando que, apesar de
apresentar-se em número relativamente baixo, o atendimento escolar hospitalar tem
crescido no país, nos últimos anos.
Tal realidade remete à necessidade do desenvolvimento de estudos que ampliem
os conhecimentos já obtidos sobre a escolaridade da criança hospitalizada, de forma a
fornecer novas informações teóricas aos mais diversos profissionais, cuja atuação
cotidiana é dirigida à criança doente crônica, bem como possibilitar subsídios para a
implantação de programas que atendam à real demanda pedagógico-educacional da
criança hospitalizada.
DOENÇA CRÔNICA E HOSPITALIZAÇÃO NA INFÂNCIA
As doenças crônicas na infância são responsáveis por uma série de transtornos e
acarretam profundas implicações que incidem diretamente sobre a vida de uma criança
e, indiretamente, sobre aqueles de sua convivência.
O desenvolvimento da medicina e o aprimoramento da tecnologia têm
contribuído para o aumento da sobrevida das pessoas portadoras de doença crônica. Isto
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implica em novos desafios frente às demandas destes sujeitos e na adoção de várias
formas de atenção a estas demandas. De acordo com Perrin e Gerity (1984), cerca de 5 a
10 por cento das crianças vêm a apresentar alguma doença prolongada que lhes
acarretam problemas sexuais, educacionais e emocionais.
A literatura especializada aponta uma série de implicações ocasionadas pela
doença crônica na vida de uma criança, relacionadas a questões diversas, de ordem
social, psicológica e do desenvolvimento. Aponta ainda para os efeitos na dinâmica da
vida familiar e sua situação econômica. A doença afeta vínculos e relações familiares,
altera a condição financeira e interfere com o desenvolvimento acadêmico e o
relacionamento com os colegas.
As crianças com enfermidade crônica necessitam ser atendidas em consultas
ambulatoriais com maior freqüência que as demais. Além disso, utilizam a assistência
hospitalar em proporção maior. Tudo isto resulta no afastamento da escola, das
atividades sociais e do convívio no lar.
A doença crônica traz conseqüências para o desenvolvimento da criança, já que
afeta sua interação com o ambiente físico e social, suas relações com a família e
companheiros, e o desempenho escolar (a doença em si e os efeitos dos tratamentos
acarretam a diminuição da vivacidade e do vigor para o desempenho de atividades).
O impacto causado pela hospitalização na vida de uma criança é grande. Para ela,
o tratamento a que é submetida, com seus diversos procedimentos invasivos (punções,
cirurgias...) é sentido como uma violência, uma experiência agressiva. Além disso, a
hospitalização impõe a separação da criança de seu meio, acarretando o afastamento do
convívio familiar e social, deixando marcas profundas no seu desenvolvimento e no seu
psiquismo. A internação hospitalar é, assim, experienciada como uma dura vivência, que
comporta grande sofrimento e angústia.
Spitz (1983) faz referência às conseqüências da hospitalização no primeiro ano
de vida. Para ele, um período longo de internação conduz a criança ao que denomina de
hospitalismo (designação utilizada para descrever uma série de distúrbios – dentre os
quais a depressão – relacionados não à doença em si, mas à longa permanência no
hospital).
Neste sentido, a hospitalização na infância pode, por vezes, acarretar prejuízos de
ordem psíquica e do desenvolvimento, quando a necessidade emocional da criança não é
considerada e atendida no ambiente hospitalar.
Além dos danos provocados pela hospitalização e pela doença, na infância,
cumpre ressaltar ainda que:
A enfermidade e a hospitalização das crianças passam por seu corpo, e suas
emoções; passam por sua cultura e relações; produzem afetos e inscrevem
conhecimentos sobre si, o outro, a saúde, a doença, o cuidado, a proteção, a
vida. A corporeidade, e a inteligência vivenciam essas informações como
conhecimento e saber pessoal (CECCIM, 1997, p. 33).

A doença crônica e a hospitalização na infância têm, portanto, implicações que se
relacionam a fatores emocionais, sociais e educacionais, dentre outros. Desta forma, não
se pode pensar na criança doente/hospitalizada sem o reconhecimento de que existem
outras necessidades em sua vida, além da terapêutica médica para o tratamento de sua
doença. É preciso compreender a criança e sua hospitalização a partir de sua
complexidade e subjetividade, além do entendimento de sua doença e tratamento.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL, INCLUSÃO E CLASSE HOSPITALAR
A Educação Especial é definida por modalidade de educação escolar destinada às
pessoas com necessidades educacionais especiais, que deve ser oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, no contexto da educação geral. Assim, ela
perpassa todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior,
englobando um conjunto de recursos e medidas educacionais que, colocados à
disposição de todos os alunos, oferece diferentes alternativas de atendimento.
Apesar de comumente se pensar a Educação Especial como uma modalidade de
atendimento pedagógico dirigido às pessoas portadoras de deficiência mental, física,
sensorial e para pessoas com altas habilidades, ela é, segundo Pinel (2000), muito mais
ampla e engloba diversos tipos de serviços e/ou ações, voltados ao atendimento/cuidado
dos diversos sujeitos que, em suas características próprias, temporárias ou definitivas,
apresentam necessidades educacionais especiais; ou seja, todas as pessoas que
necessitam métodos, recursos e procedimentos especiais, principalmente nos planos
pedagógicos, psicopedagógicos, médicos, etc., durante o processo de ensinoaprendizagem, escolar e não escolar, planejado ou não: indivíduos portadores de
deficiência motora, deficiência sensorial, deficiência mental, deficiência múltipla,
autismo, altas habilidades, doentes crônicos, dentre outros. Nesse sentido, a Educação
deve ser especialmente planejada, executada e avaliada, para com o sujeito que não sabe
que sabe e que precisa abrir-se ao saber.
Com a ampliação do âmbito de ação da educação especial, houve uma
diversificação dos serviços especiais. Assim, atualmente:
Os serviços de Educação Especial incluem desde o ensino itinerante,
em que professores itinerantes especializados prestam atendimento ou
consultoria a classes regulares em escolas públicas, até o ensino hospitalar e
domiciliar; passando por modalidades intermediárias como salas de recursos,
escolas especiais e classes especiais [...] (FERREIRA, 1993, p. 18).

É neste contexto que surge o atendimento escolar hospitalar e a denominada
classe hospitalar, enquanto modalidade específica da Educação Especial; uma forma de
atenção pedagógica à criança e ao adolescente hospitalizados.
A ampliação da Educação Especial, de forma a tornar-se especialidade de
educação, preocupada com a diversidade de situações que dizem respeito às mais
variadas formas de necessidades educacionais especiais, encontra-se estreitamente
vinculada ao movimento mundial de inclusão social. Contudo, a escola tende, ainda, a
excluir o que em seu interior aponta como diferente e, neste sentido, ameaça(dor). A
Educação Especial vem, assim, como prática a serviço da escola regular, para auxiliar e
permitir o acolhimento da diferença e a estimular a convivência com ela.
Dentro das diferenças que se fazem presentes no interior da escola está a situação
da criança portadora de doença crônica e aquela hospitalizada que, por suas condições
peculiares, caracterizam-se também como alunos com necessidades educacionais
especiais. As crianças com doença crônica, bem como as fisicamente deficientes, são
elegíveis para a educação especial pela forma como a doença interfere em sua
participação na escola e em sua escolaridade. O reconhecimento desse aspecto parte da
busca de se promover a inclusão da criança doente crônica/hospitalizada na estrutura de
ensino.
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Enquanto forma construída, com vistas à garantia dos direitos à educação, da
cidadania e da inclusão da criança hospitalizada, existente em nosso meio, encontra-se a
classe hospitalar. Sua origem está vinculada a estudos realizados sobre a condição e
necessidades da criança hospitalizada, estando ainda alicerçada em leis que normatizam
e regulamentam seu funcionamento.
Classe hospitalar refere-se ao atendimento escolar realizado dentro do hospital e,
segundo Ceccim e Fonseca (1999) à educação especial hospitalar. Trata-se de uma
forma especializada de educação oferecida à criança hospitalizada, durante sua estada no
hospital, como atenção à sua demanda pedagógico-educacional, com vistas a assegurar a
manutenção dos vínculos escolares e a reintegração da criança ao currículo escolar, sem
prejuízo devido ao afastamento temporário da escola.
O termo Classe Hospitalar é estabelecido pelo Ministério da Educação –
MEC/SEESP – para ser utilizado quando se fizer referência à forma de atendimento
educacional especial realizado em hospitais, que pode se dar em sala própria da escola
hospitalar, no leito, ou no espaço da enfermaria, individualmente ou em grupo. Por esta
razão, no presente texto é feita opção pela utilização deste termo.
No Brasil, algumas resoluções e diretrizes nacionais implementam e
regulamentam o funcionamento da classe hospitalar, além de assegurar o direito à
educação e a manutenção da escolaridade da criança hospitalizada. Dentre elas estão a
Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, que define os Direitos da Criança e do Adolescente
Hospitalizados e a Resolução CNE/CEB nº 02 de 11 de setembro de 2001, que institui as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Há ainda a ressaltar
que:
[...] No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial e o Plano de
Expansão e Melhoria da Educação Especial nos Municípios Brasileiros
estipulam a classe hospitalar como modalidade de ensino a ser empregado
quando a criança estiver internada em hospital [...] (CECCIM; FONSECA,
1999, p. 35).

Assim, a classe hospitalar passa a ser uma solução regulamentada e reconhecida
para ser adotada em atenção à demanda pedagógico-educacional da criança
doente/hospitalizada, tratando-se, ainda, de uma medida inclusiva, de atendimento
especializado e de reconhecimento das necessidades educacionais especiais de crianças e
de adolescentes doentes/hospitalizados.
A ESCOLARIDADE E SEU SENTIDO PARA A CRIANÇA HOSPITALIZADA
Precisei buscar em diversos autores e conceitos os fundamentos teóricos que me
auxiliaram na condução do caminho trilhado rumo à compreensão do sentido da
escolaridade na vida da criança hospitalizada. Neste percurso adotei como referencial
teórico básico os fundamentos das Psicologias Fenomenológicas e/ou Existenciais,
sendo a leitura de Viktor Frankl (1989, 1992, 1993) de fundamental importância, pois
suas idéias forneceram a compreensão do sentido da escolaridade para a criança
hospitalizada.
Em um mar de sofrimento inevitável e de proximidade com a morte, a
escolaridade emerge carregada de sentido, como uma sustentação para o enfrentamento
da experiência vivida e sua condição dolorosa. O sofrimento está presente e é inevitável.
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Diante dele, emergem valores/virtudes, como uma força que permite suportar o
insuportável. Coragem, humor, amizade, companheirismo, compaixão, responsabilidade,
esperança, são alguns desses valores/virtudes recorrentes, dos quais a criança
hospitalizada se vale para enfrentar a dor e o sofrimento de encontrar-se em situação de
adoecimento. Estão implícitos na vivência da escolaridade frente a um sofrimento
inevitável representado pelo adoecimento e seu tratamento hospitalar, muitas vezes
rígido e doloroso e se expressam a partir da ludicidade, da afetividade e da preocupação
com o futuro.
A realização de atividades lúdicas e recreativas, como desenhar, colorir, brincar e
outros, é algo presente no atendimento escolar hospitalar, o que permite a vivência da
alegria e do humor, num clima de animação, descontração, prazer e divertimento. A
classe hospitalar é, em geral, um local utilizado pelas crianças e adolescentes para
recreação, tanto quanto para atividades escolares.
A experiência vivida na classe pelas crianças e adolescentes refere um estado
prazeroso e agradável, contrastando com a experiência dolorosa da doença e do
tratamento/hospitalização. A alegria, tanto quanto a tristeza, constituem-se em formas
(pré)sentes no enfrentamento da situação de sofrimento inevitável. Frankl já o descreve
em seu diário, quando faz referência ao humor existente no campo de concentração
nazista. Também no hospital as situações de humor se fazem (pré)sentes nos espaços de
expressão da alegria, sendo a classe hospitalar um desses espaços.
Quanto ao humor, acredito que ele emerge como virtude que possibilita ao
homem enfrentar, suportar e transcender a situação de tragicidade. Sem esta virtude, o
sofrimento se torna ainda maior e a capacidade de enfrentá-lo fica bastante reduzida.
Sobre o humor, Comte-Sponville diz: “[...] O humor é conduta de luto (trata-se
de aceitar aquilo que nos faz sofrer), [...] o humor é cura. [...] o humor ajuda a viver. [...]
o humor liberta. [...] o humor é misericordioso. [...] o humor é humilde” (COMTESPONVILLE, 2002, p. 234).
Diante do lúdico, do recreativo, a classe hospitalar passa a representar o
agradável, a alegria, a vida, enquanto a enfermaria/hospital corresponde ao sofrimento, à
tristeza, ao aprisionamento, à finitude. Estar na classe hospitalar, neste sentido, pode
significar estar sendo (viver o vivido), na experiência presente da escolaridade. Na
classe, as crianças se entregam por inteiro ao existir pura e simplesmente, sem amarras e
sem receios, experienciando visceralmente o prazer que a entrega, sem medo, à vida
pode proporcionar.
A afetividade, por sua vez, engloba amizade, companheirismo, compaixão. Está
expressa na forma afetiva de acolhimento das crianças e adolescentes no atendimento
realizado na classe hospitalar. Desta forma, a experiência vivida na classe permite maior
proximidade entre os sujeitos e o estabelecimento de uma relação empática, que
fortalece os vínculos.
Isto vem (des)velar que a situação vivenciada por meio do atendimento escolar
hospitalar, encontra-se carregada de zelo e afetos dirigidos à criança e ao adolescente.
Nesse caso, a escolaridade passa a estar vinculada à proteção, pois representa uma dose
extra de cuidado hospitalar e educacional, realizada a partir de uma relação interpessoal
de (com)paixão, respeito, consideração e reconhecimento, que se dá na classe.
Rogers (1977) afirma que a aprendizagem envolve o aspecto racional do homem,
tanto quanto o afetivo e o vivencial. Diz, ainda, que a atitude humana e pessoal na sala
de aula promove uma aprendizagem maior e mais significante, além de crescimento
pessoal e uma maior qualidade no estabelecimento das relações interpessoais.
A presença de afetos, de amizade, de companheirismo, na relação estabelecida
via escolaridade, revigora a força e a coragem necessárias ao enfrentamento da situação
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de tragédia e sofrimento inevitáveis. Aqui é possível afirmar que a vivência na classe
hospitalar está imersa no espírito de compaixão humana e, sobre esta virtude, recorro a
Rubem Alves, que afirma:
[...] a compaixão aumenta nosso sofrimento. Ela é maravilhosa
porque por meio dela nunca estamos sozinhos: meu corpo é o centro sofredor
do universo inteiro. Minha compaixão abraça tudo o que vejo e imagino. Pela
compaixão estamos unidos a todas as coisas. E todas as coisas, assim, passam
a fazer parte de nós mesmos [...] (ALVES, Rubem, 2002, p. 50-51).

A (com)paixão vivida e (com)partilhada na classe hospitalar revitaliza, instila
confiança e reacende os ânimos, muitas vezes perdidos ante aos medos e à angústia que
cercam o processo vivido de adoecimento.
O ambiente de afetos e vínculos, de cuidado e de interexperiências, vivenciado na
classe, termina por atravessar o hospital, instaurando um novo clima institucional e
possibilita viver o vivido (o estar sendo; o estar existindo), apesar da dor inevitável e dos
dramas que envolvem a condição existencial do adoecimento e da hospitalização.
Consolida, assim, um processo de investimento na vida, apesar da situação muita vezes
apontar para a desistência e a entrega ao conformismo. Entregar-se ao conformismo
significa desistir e tornar-se apático, o que remete ao vazio existencial. Desta forma, a
tendência assumida de investimento na vida – via escolaridade – representa um
movimento de resistência e luta; de não se deixar sucumbir, desistindo de viver.
As crianças e os adolescentes hospitalizados parecem buscar na escolaridade um
sentido para manter-se firmes e eretos, enquanto a doença tenta a cada momento
derrubá-los. A afetividade presente na situação de escolaridade os fortalece e os renova
dia a dia, levando-os a viver a vida que pulsa e “grita” para ser vivida. A escolha foi
feita no sentido de vivê-la e, então, ela será vivida até o fim.
Quando este sentido da escolaridade projeta-se para além do momento presente,
então vejo emergir a terceira unidade, que é a preocupação com o futuro. Nela
transparece a (pré)ocupação com a vida futura, como um sentido a realizar após o
restabelecimento da condição de saúde. Este sentido a realizar é mediado pela
escolaridade como projeção para se alcançar uma vida melhor, voltada para a realização
pessoal e para os ganhos sociais (mais especificamente vinculados à questão sócioeconômica).
Alicerçados na escolaridade, encontram a coragem para enfrentar com dignidade
a situação de doença, de hospitalização, de proximidade com a morte e a finitude e todas
as dores inerentes a esta condição de vida. A responsabilidade e a esperança aparecem
como sub-categorias aqui implícitas, indicando que o compromisso e o interesse para
com os estudos compõem uma atitude responsável, assumida diante da transitoriedade
da vida, parecendo querer comunicar que vale a pena viver, apesar de...
As crianças e os adolescentes, mesmo diante de uma doença crônica e da
possibilidade da morte, apegam-se à escolaridade, transformando-a no aliado que
auxiliará a trilhar o árduo caminho em direção de um sentido a realizar na vida futura.
Este sentido projetado de futuro funciona como um combustível vital, renovando forças
e coragem, sem as quais a entrega ao inimigo (doença) é fatal, mas com as quais é
possível transpor o sofrimento inevitável. Pela escolaridade, encontram de forma
otimista, mesmo na tragédia vivida, um sentido que os mantenham em condição de
enfrentar e suportar a situação de adoecimento e, diante dela, vislumbrar
esperançosamente um futuro com algo a realizar. E, se não houver futuro, há que se
realizar algo significativo no presente, deixando na vida sua marca, que mesmo singular
e pessoal, poderá revelar que não se viveu em vão. Mesmo se não houver futuro, o
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presente foi vivido com dignidade. Se a batalha foi vencida pelo inimigo, foi porque este
era invencivelmente mais forte e não porque houve entrega, desistência e conformismo.
Afetividade, ludicidade e preocupação com o futuro, são aspectos presentes e
vividos na classe hospitalar e que sustentam a qualidade/capacidade de ser otimista
trágico diante da dura e sofrida situação de adoecimento/hospitalização e de
proximidade com a morte/finitude. Neste contexto, a escolaridade emerge como algo
que mantém a força e a coragem necessárias ao enfrentamento da dor inevitável e renova
a vontade de viver, projetando-se para além da situação como sentido de algo a realizar
no futuro.
A escolaridade nutre com o lúdico e o afetivo, mantendo a coragem de ser
enfrentar(dor) e a determinação de realizar algo maior no futuro. Neste sentido, fornece
sustentação à capacidade de ser otimista trágico e de ter um sentido (algo) a realizar na
vida. Mobiliza forças vitais para aquilo que virá a preencher a vida e que possibilita
transformar o drama presente em uma conquista humana.
Frankl (1989, 1993) ensina que ser otimista trágico implica em adotar uma
postura de investimento na vida, enfrentando com coragem as dores que ela impõe e,
assim, vencer o sofrimento com esperança, de forma a transformar a tragédia pessoal em
uma vitória humana.
[...] Quem, por causa do medo, se encolhe e rasteja vive a morte na
própria vida. Quem a despeito do medo, toma o risco e voa triunfa sobre a
morte. Morrerá quando a morte vier. Mas só quando ela vier. [...] viver a vida,
aceitando o risco da morte: isso tem o nome de coragem. Coragem não é
ausência do medo. É viver a despeito do medo (ALVES, Rubem, 2002, p.
143).

O sofrimento (doença) é a realidade que move a criança e o adolescente
hospitalizados para a recorrência dos valores/virtudes presentes na experiência vivida da
escolaridade. Estas virtudes/valores funcionam como um alicerce que dá suporte para a
capacidade de manter-se otimista trágico, com um sentido a realizar na vida, mesmo
estando diante da finitude.
A escolaridade é alimento social, psíquico, moral/espiritual, que nutre a
capacidade/qualidade de ser otimista trágico. Nela, a ludicidade, a afetividade e o futuro,
com os valores/virtudes recorrentes, possibilitam à criança e ao adolescente
hospitalizado enfrentar com coragem e dignidade o sofrimento inevitável da doença,
transformando a dor em uma conquista pessoal. A escolaridade, na subjetividade da
criança hospitalizada, é também a via pela qual se mantém (pré)sente o sentido da vida –
a realização existencial, que é motivo de felicidade e fato concreto de se ter uma vida
digna de ser vivida.
Infelizmente, nem todas as crianças e adolescentes hospitalizados e/ou com
alguma doença crônica carregam em si esta qualidade do otimismo trágico. Aqueles que
não desenvolvem esta habilidade de enfrentamento otimista da situação trágica em que
se encontram, dificilmente possuem um sentido a realizar na vida e, assim, a doença
torna-se obstáculo intransponível ao qual se entregaram em rendição.
PALAVRAS FINAIS
A situação de escolaridade e de adoecimento – partes constituintes de um mesmo
fenômeno (o existir de crianças e adolescentes hospitalizados) – combina alegrias e
tristezas, dramas e esperanças, vida e morte. A vida impôs uma condição de sofrimento
inevitável a uma criança/adolescente, por meio de seu adoecer. Não há como fugir desta
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realidade. A doença é um fato concreto, assim como o é ver/sentir as forças físicas
esvaírem-se; a aparência modificar; o companheiro partir, evidenciando e concretizando
a finitude da vida.
Nesta dura realidade de ser criança/adolescente doente/hospitalizada, tempos e
espaços atravessam o ser, marcando sua existência. Num desses tempos/espaços situa-se
o hospital, local tradicionalmente marcado pelo contato com o sofrimento e a morte; em
outro, está a escola (movimentos, ritmos, pulsações e a vida correndo solta); no meio
destes dois encontra-se a classe hospitalar, a sala de aula hospitalar (a escola hospitalar),
marcando a vida diante da morte e, neste caso, evidenciando vida e morte como aspectos
complementares, e não dissociados, da existência humana. Neste local o ser (existir) e o
não ser (finitude) aparecem como partes integrantes do vivido, possibilitando a
emergência de conteúdos (de vida e de aprendizagem), marcados-atravessados-movidos
por valores/virtudes presentes na qualidade do otimismo trágico e na capacidade de
manter sempre (pré)sente o sentido da vida.
A vida tem um sentido: existe algo a realizar no futuro (ao se vencer,
momentaneamente, a morte), ou no presente (diante da inevitável finitude). E, ainda,
como nos ensina Frankl, “[...] na descoberta de um sentido percebemos uma
possibilidade incorporada no contexto de uma situação real [...]” (FRANKL, 1989, p.
32). Pelos sentidos podemos vislumbrar a necessidade do desenvolvimento de uma
teoria educacional (existencial humanista), que deve permear a escola e a sala de aula
hospitalar, no ofício de ser educador convivendo com a situação de adoecimento e
escolaridade de crianças e adolescentes hospitalizados.
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ARTIGO CIENTÍFICO 51:
CRIANÇA, CURRÍCULO E COTIDIANO ESCOLAR...
Angela Francisca Caliman Fiorio215
Resumo: Conhecer com sentido (com-sentir) a criança na instituição escolar é um dos exercícios mais
importantes para os educadores em geral, especialmente os sociais, atuando na escola e fora dela. Trago
neste artigo algumas linhas de interpretação, travadas na minha dissertação [de mestrado], que consiste
em problematizar algumas imagens construídas sobre a criança e a aprendizagem. Levada pela
experiência e pelos afetos, lancei-me na arte de registrar as linhas curriculares traçadas pelas crianças em
seus jogos de experimentações, extraindo de suas cartografias o que nos tem a dizer sobre a escola, sobre
a vida, enfim, sobre tudo aquilo que as levam a pensar, potencializando as pistas que elas nos dão,
fazendo-nos repensar as questões curriculares na Educação Infantil. Desta forma, me envolvi com as
crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil de Vitória, entrando com elas num devir pronto
para elaborar novos planos de resistência. E criar é resistir. Entrar num devir é seguir uma linha de fuga
que consiste em resistir diante das formas de enquadramentos que nos impedem de criar... Trago também
um pouco de minha trajetória por meio de fragmentos dos processos vividos nas escolas públicas
municipais e a sensação do quanto estas experiências nos tocam e nos fazem pensar. Busco, assim,
traduzir partes de tudo que foi sentido e vivido, mesmo sabendo que as palavras não dão conta de
representar tudo que nos acontece. Diante de tantos dados de vida, pude perceber que por entre os
campos de ação dos valores estabelecidos e das normas, encontramos a Rita, o Davi, a Vivi, a Saionara,
o Matias...
Unitermos: Criança. Currículo. Cotidiano. Cartografia. Centro Municipal de Educação Infantil de
Vitória.

Falar de nossa vida, desse currículo vitae inscrito no corpo, quando nos deparamos com
nossos álbuns de fotografia, com nossos cheiros da infância, com os barulhos e com os
silêncios das muitas escolas nas quais trabalhamos e pesquisamos implica em falar de
nossos embates. Neste sentido uma vida é política. Uma vida, diz Deleuze (1992), não
tem nada de pessoal. Ao contrário, trata-se de um processo de despersonalização em
que se torna impossível falar em nosso próprio nome [Eu, na qualidade de professora]
quando somos um corpo vivo e aberto “às multiplicidades que nos atravessam de
ponta a ponta [...] às intensidades que nos percorrem”. A questão é: O que nos passa?
O que nos toca? O que isso produz em nós?
Diante do que foi dito, nomear de experiência o que vivemos e o que sentimos no
cotidiano das muitas escolas nas quais trabalhamos e pesquisamos se difere do sentido
usual que damos à palavra experiência, que se refere a um saber adquirido no trabalho
ou a tempo de serviço. Neste texto, a palavra experiência vai ao encontro da noção
desenvolvida por Larrosa, em que
A experiência é o que nos passa, ou o que nos acontece, ou o que nos toca.
Não o que passa ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa, o que
nos acontece ou o que nos toca. A cada dia nos passam muitas coisas, porém,
ao mesmo tempo, quase nada nos passa. Dir-se-ia que tudo o que passa está
organizado para que nada nos passe. (2004: 154)

A raridade destes momentos que nos tombam e que nos levam a desligar o “piloto
automático” se deve ao excesso de trabalho que nos consome, à longa jornada diária que
nos cansa devido aos baixos salários que nos pagam, impedindo-nos, muito
215
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freqüentemente, de cultivar gestos delicados, “de sentir e escutar o que nos passa e o
que nos acontece”, cotidianamente. É neste sentido que Larrosa (2004) entende o
trabalho como um impedimento para a experiência.
Desta forma, pensar sobre uma experiência na escola e especialmente nas salas de aula
da educação infantil, segmento de ensino em que me encontro há dezoito anos, faz
parte destes encontros que nos forçam a problematizar, a divergir e a colocar questões.
Um problema não se esgota em sua solução e muito menos é avaliado pelo seu
resultado. A força de um problema reside no movimento das respostas, nos espaços
entre as linhas.
[...] Fazem-nos acreditar que a actividade de pensar, assim como o verdadeiro
e o falso em relação a esta actividade, só começa com a procura de soluções,
só diz respeito às soluções. [...] sempre nos convida a resolver problemas
vindos de outro lugar que nos consola, ou nos distrai, dizendo-nos que
venceremos se soubermos responder: o problema como obstáculo e o
respondente como Hércules [...]. (DELEUZE, 2000: 267)

Neste movimento, o vivido não se apresenta como o resultado de um sujeito em si que se
individualiza que cria para si pertencimentos. A idéia da ponte designa uma relação dual
em que cada um ocupa um território próprio, intransponível, um lugar que pode lhe
conferir poder. Inclusive o de explicar o outro. É por isso que esse autor afasta de suas
idéias as noções de ponte e de explicação. Só há encontros. Complexas combinações. A
nossa chance está na condição de aumentarmos nossa percepção: Quais encontros
aumentam a nossa potência de amar e de criar? Quais encontros enfraquecem essa
potência?
Como diz Deleuze (2000) algumas questões dão o que pensar, nos tiram dos eixos.
Outras, podem até nos ocupar o tempo mas somente aquelas que nos tiram a
tranqüilidade, que nos chocam é que nos faz pensar. Ele pergunta: a quem interessa um
pensamento que não provoca nenhuma mudança e que só trás conformidades?
Certamente, um pensamento acomodado à ordem vigente só interessa aos que queiram
mantê-la. Por isso a dobradinha questão-resposta foi abominada por Deleuze. Nela
permeia a falsa “idéia de que a verdade de um problema reside tão-somente na
possibilidade dele receber uma solução.” (2000: 269)
Deleuze (2000), em sua tentativa de afirmar a diferença por meio de sua filosofia,
combateu esta imagem de pensamento conformado à ordem estabelecida para nos
apresentar uma política por meio de um pensamento que foge e que não se deixa
capturar, que é o pensamento cartográfico. Travar, nesta pesquisa, uma conversa com
Deleuze significa trazer para análise a perspectiva da cartografia como uma política de
pensamento.
Diferentemente do que está estabelecido nas leis e nos documentos o que nos interessa é
o que nos acontece, o que nos passa. Aí sim se desenvolve uma política que no
pensamento de Deleuze tem tudo a ver com acontecimentos. Pegando carona nesta linha
de pensamento podemos dizer que a grande questão desta pesquisa passa por uma escuta
atenta ao que as crianças estão tentando nos dizer. Desta forma nos interessa saber quais
são suas questões, suas problematizações que, como podemos perceber, estão para além
de qualquer significação instituída a cerca do que podem e do que pensam as crianças. A
gestão das atividades curriculares, produzidas nas salas de aula, vai muito além do
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currículo oficial definido e registrado nos documentos e nas diretrizes curriculares gerais
(FERRAÇO, 2005).
No meio, na zona de fronteira, é o caminho por onde articulamos nossos desejos e
nossas micro-ações políticas, por onde engendramos novas relações com o espaço/tempo
capazes de desorganizar as engrenagens preocupadas em colocar cada criança no seu
lugar, cada atividade na sua hora, cada professor na sua sala. Qual o efeito político de
tudo isso? Interromper os devires.
No final da década de noventa, vivenciei alguns movimentos na educação infantil de
Vitória, como professora, com proposições relativas a uma prática pedagógica
diferenciada. Este entendimento partia do pressuposto de que a sala de aula é marcada
por diferenças e em função disso alguns caminhos foram apontados a fim de se garantir
um atendimento diferenciado às crianças. A organização dos espaçotempos da sala de
aula fez parte deste movimento, que consistia em agrupar as crianças de acordo com o
nível de conhecimento no campo da leitura e da escrita. A idéia era desenvolver os
conteúdos curriculares através de atividades diversificadas, utilizadas como estratégias
para promover a aprendizagem da leitura e da escrita.
Os agrupamentos por níveis de aprendizagem eram momentos polêmicos da aula, nos
quais as crianças sempre negociavam a troca de lugar com quem gostariam de se sentar.
Algumas diziam assim:- “Tia, não gosto de sentar com aquele garoto porque ele só fala
bobeira!” – “Se for para fazer dever junto com ela, eu não faço!” Outras pediam: “Por favor, tia, me troca de lugar!”. Com o tempo as crianças perceberam que estes
agrupamentos separavam as que “mais sabiam” das que “menos sabiam”.
Pude perceber isto pelo que as crianças diziam, pelo que elas queriam e pelo que se
recusavam a fazer. Desse modo, uma criança que ainda “não sabia” ler e tinha afinidade
com aquela que “já sabia” e sentava-se com outra, ficava magoada e às vezes até desistia
da atividade. Fora isso, andei ouvindo coisas do tipo: - “você não sabe nada, não pode
sentar comigo!”. Na maioria das vezes, o critério de agrupamento entre elas era outro,
não passava pelo nível de “sapiência”, isso não tinha a menor importância. Conosco,
parece-me que não é diferente. Neste caso, os agrupamentos seguiam outras linhas.
Montavam-se aqui, desmontavam-se ali. Colocamos algumas regras neste jogo, tais
como a de permanecer na mesma dupla pelo menos, por uma tarde. Os conflitos eram
intermináveis, as coisas não se resolviam, ao contrário, elas sempre se refaziam.
Apesar de ouvir das falas dos especialistas que os agrupamentos por níveis de
conhecimento eram meios “eficientes” para “equilibrar” os níveis de diferenças e
facilitar o processo de aprendizagem, ao viver esta experiência, entre tantas, percebi que
não tinha sentido nem para mim e nem para as crianças uma “gestão” das diferenças que
tinha na classificação uma forma já determinada de reduzir as crianças em dois pólos, o
dos que “sabem menos” e o dos que “sabem mais”. “Porém, nesta gestão dos [outros]
fica sempre um resíduo; no outro se esconde uma alteridade ingovernável, de ameaça,
explosiva. Aquilo que tem sido [sufocado] pode acordar a qualquer momento”.
(SKLIAR, 2003: 26)
Na leitura desses fragmentos, percebemos exatamente isso: uma explosão nos quais as
crianças estão nos dizendo alguma coisa, de diferentes maneiras, com o corpo, com a
fala, com o silêncio, nos transformando. Só sabemos disso quando nos permitimos
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experimentar o novo que surge a partir do nosso encontro “com” as crianças. Nessa
perspectiva, novas linhas curriculares vão se desenvolvendo com a efetiva participação
delas, nos seus respectivos ritmos, interagindo intensamente umas com as outras,
assegurando uma aprendizagem que não se restrinja às normas e prescrições.
Embora tudo esteja pronto para recebê-las, os jogos, os livros, os discos, os horários, os
cronogramas, todos distribuídos, mais ou menos, de acordo com a faixa etária, algumas
crianças não se conformam ao roteiro curricular escrito à priori, fogem dele e o rasuram.
“O grande erro, o único erro, seria acreditar que uma linha de fuga consiste em fugir
da vida; a fuga para o imaginário ou para a arte. Fugir, porém, ao contrário, é
produzir algo real, criar vida, encontrar uma arma.” (DELEUZE; PARNET, 1998: 62)
As crianças fazem isto brincando, num jogo de empurra-empurra que não tem fim, quer
dizer, numa luta de quem quer fazer valer seus desejos frente ao que está instituído.
Nesta fuga não há dualismos porque as crianças jogam “com” a organização
espaçotempo concreta.
Pensar nos sujeitos que praticam a escola cotidianamente, sejam eles alunos,
professores, funcionários, pais... é partir do pressuposto de que são seres encarnados
(NAJMANOVICH, 2001), que se valem da experiência (LARROSA, 2004), de seus
contextos de vida, como um modo de dar sentido ao que lhes acontece. Valendo-me
desta idéia, pretendo pesquisar o cotidiano escolar a partir da experiência destes
sujeitos. Com base em Larrosa (2004: 161)
[...] o sujeito de experiência seria como um território de passagem [...] um
lugar em que chegam as coisas, que recebe o que lhe chega e que ao receber,
lhe dá lugar. A experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma relação
com algo que se experimenta, que se prova.

O sujeito da experiência tem o corpo aberto e exposto. Vulnerável aos encontros e aos
desencontros é mais parecido com uma zona de passagem, [...] um ser que não tem
essência, razão ou fundamento, mas que simplesmente ex-iste de uma forma sempre
singular, finita, imanente, contingente. (LARROSA, 2004: 161)
Se o cotidiano gosta de movimentar-se pelo meio, no espaço do entre, onde se passam os
acontecimentos e os devires, é porque ali ele se enche de forças, de multiplicidades, de
experimentações. Trazer a leitura de Ferraço (2005) neste texto faz sentido porque ele
pensa o cotidiano como entre-lugar da cultura na medida em que a criação de novas
possibilidades curriculares implica em novas trajetórias cartográficas: uma rede de
sentidos é tecida, diariamente, de modo que uma atividade programada para durar trinta
minutos em sala de aula ela pode “virar” o recreio e contagiar outras crianças do pátio.
Para além das organizações do espaçotempo das salas de aula que são pensadas para
atender sujeitos desencarnados e elas próprias “dimensões desencarnadas” também
(NAJMANOVICH, 2001), porque são organizadas antes da chegada das crianças, para
nós, o que está em jogo é o que tem sentido na experimentação. As crianças, pensadas na
pesquisa realizada, foram tomadas como sujeitos problematizadores, que praticam o
currículo escolar, ameaçando, em alguns momentos, a proposta única aplicada para
todas. Por isso, a noção de currículo realizado, adotada nesta pesquisa, foi buscar na
produção do professor Carlos Eduardo Ferraço seu sentido e sua inspiração.
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Se, de um modo geral, existem ou são produzidas imagens de crianças que vigoram nos
esquemas pedagógicos preparados antes mesmo da chegada delas com currículos
fechados ao diálogo, estas imagens não nos interessam. Para além dessas imagens,
estamos falando da criança encarnada e sensível que se vale de sua experimentação para
dar sentido aos conteúdos trabalhados. Neste sentido, passo a narrar uma reunião de pais
da turma do pré no Dom Quixote – unidade pesquisada, em que notadamente, em alguns
aspectos, a educação da infância é movida pelo futuro, ou seja, como uma preparação
para o ensino fundamental. Porém, não sem os protestos vitais de algumas crianças que
nos apontam uma lógica para a educação ancorada no presente cotidiano.
A professora iniciou a reunião expondo os projetos trabalhados no primeiro semestre e a
forma como foram desenvolvidos. Demonstrando-se preocupada com o processo de
aprendizagem da leitura e da escrita de suas crianças, a professora frisou que trabalha
leitura todos os dias e almeja que ao final do ano a maioria esteja alfabetizada. Diz que
trabalha assim porque não quer reclamações. Se algumas crianças não aprenderem a
culpa não é dela. Mas acredita que alguns fatores como muitas faltas, desinteresse e a
idade da criança contribuem neste processo. As crianças com sete anos de idade
provavelmente aprenderão até o final do ano porque já têm maturidade. Diz que vai fazer
de tudo para que as crianças aprendam.
A mãe de Tamara, uma das alunas do pré, prometeu um computador a sua filha caso ela
aprenda a ler até o final do ano. A professora disse que sabia disso e que, inclusive,
Tamara está preocupada em não conseguir, mas que tem se esforçado. As mães de Josué,
Manoel e Saionara disseram que seus filhos têm reclamado do excesso de dever e que
segundo eles, ficam cansados. Inclusive a mãe de Saionara disse que já aconteceu de ela
se recusar vir à “creche” por medo de não aprender a lição. Deu o exemplo de uma
atividade que se referia ao Sítio do Pica-pau Amarelo.
A professora disse que faz isso mesmo, passa muito dever mesmo e que neste segundo
semestre pretende intensificar mais ainda, inclusive, não vai mais nem fazer rodinha
porque as crianças precisam se acostumar, desde já, com o ritmo do ensino fundamental.
De acordo com a professora, lá não vai mais haver brincadeiras é só estudo. Frisou que a
partir do segundo semestre, brincadeiras só no pátio. Ao encerrar a reunião a professora
pediu aos pais, por diversas vezes, que incentivem seus filhos porque a participação
deles é muito importante.
Diante do paradoxo que são as crianças em que ao mesmo tempo que nos inspiram
cuidado e proteção nos surpreendem e nos confundem com sua potência de abalar nossas
certezas e de participar da vida de forma ativa, o que podem as crianças? Experimente.
Para Deleuze (1998), “as crianças são rápidas porque sabem deslizar entre”. Rápido
não quer dizer que são velozes e que correm muito – embora também o sejam – mas que
as crianças tornam-se sujeitos da experiência com o mundo, permitindo-se desviar dos
modelos instituídos traçando linhas de ruptura. Neste caso, fugir não é abster-se do
mundo é, antes, talhá-lo aproveitando-se de uma vaga, traindo a ordem estabelecida,
traçando toda uma cartografia.
Pelo que percebemos e não é uma simples percepção, as crianças estão mais para
experimentadoras deste mundo do que para anjos sem pecado, mas também sem pão e
sem amor. Participam do mundo presente experimentando-o com tudo que há de
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deleitável e de insuportável, com corpo, com sentimento, com sensibilidade e com
criatividade. Se para Deleuze, interpretar é atribuir sentidos estou, dessa forma,
assumindo alguns sentidos, tanto para a criança quanto para o currículo.
As crianças, assim como todos nós, estão expostas a vários contextos de agenciamentos
como a escola, a igreja, o bairro, os amigos, as músicas, a violência, a rua, o que não
significa que estão se sujeitando o tempo todo ao que está posto, mas que respondem a
estas chamadas. As crianças sabem disso. Não fazem ponto. Não marcam “toca”. Não
dão “bobera”. Elas estão sempre no meio. Quem está no meio só faz linha. Neste meio,
os pais ou qualquer adulto podem exercer o papel de fechadores ou abridores de portas.
Nada de concluir, só experimentar. E sobre este plano se compõem os mapas –
cartografias traçadas pelas crianças revelando a pluralidade de seus trajetos praticados
nos espaçostempos escolares e nos currículos realizados (FERRAÇO, 2005). No mais, o
mundo frio e insensível, feito às nossas costas, não existe, ele plaina “sobre” as nossas
cabeças, acima de nossas relações e estranho ao nosso cotidiano.
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ARTIGO CIENTÍFICO 52:
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
BIORREGIONAL:
A
APRENDENTE NA ILHA DAS CAIEIRAS, VITÓRIA (ES)

COMUNIDADE

Soler González216
Resumo: OBJETO DE PESQUISA: Esta pesquisa buscou compreender e explicar os contextos
sócioambientais de um Projeto Educacional que teve por objetivo favorecer o conhecimento sobre a
história cultural da Ilha das Caieiras. METODOLOGIA: Esta é uma pesquisa qualitativa com influências
fenomenológico-herminêuticas ao tentar compreender as experiências relatadas e vivenciadas, apoiando-se
no Biorregionalismo e no desvelamento de uma Comunidade Aprendente. Os dados da pesquisa foram
produzidos por roteiros de entrevistas semi-estruturadas com professores/as e alunos/as, em diálogos com
moradores envolvidos com o Projeto Educacional, por meio de registros fotográficos, com vivências entre
catadores de caranguejos no exercício do seu ofício no manguezal, e com relatórios do Centro de
Educação Ambiental da região. RESULTADOS: Os dados foram organizados originando os seguintes
temas de análise: a) o reconhecimento das dinâmicas sócio-ambientais sobre a Biorregião da Ilha das
Caieiras pela Comunidade Aprendente, na qual os sujeitos relatam seus saberes históricos, culturais e
ambientais da região; b) o diálogo de saberes produzidos na relação escola-comunidade-manguezal
existentes na Comunidade Aprendente, revelando as formas de interação com o manguezal no passado e
no presente; c) o sentido de pertencimento da Comunidade Aprendente para com a Biorregião da Ilha das
Caieiras, tornando evidentes as relações afetivas e éticas desencadeadas com o Projeto Educacional. A
partir da análise dos dados, percebem-se entre os/as alunos/as, professores/as e moradores, o movimento
em direção ao sentido de pertencimento de uma Biorregião e o respeito pela sustentabilidade biológica e
cultural.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental , Biorregionalismo, Comunidade de Aprendizagem.

1- INTRODUÇÃO
Ilha das Caieiras. Eis o contexto sóciocultural desta pesquisa. Muitos moradores de
Vitória ainda não conhecem esse lugar com nome de ilha e que é herança de um modo
de vida baseado na pesca estuarina e de um manguezal exuberante que garantia o
sustento da pequena vila de pescadores que ali existia e que ainda resiste com aspectos
culturais que a tornam ímpar no mosaico geográfico da cidade de Vitória.
Esta pesquisa se propõe a abordar os aspectos humanos e naturais da Ilha das Caieiras e
a compreender as contribuições para a sustentabilidade local através de um Projeto
Educacional, denominado “Turismo: Fonte de Saber e Renda”, que é para a escola e a
comunidade um caminho desejável para um futuro melhor, por ter seu foco principal o
desenvolvimento da atividade turística na região, com o manguezal desempenhando um
importante papel nessa estratégia de sustentabilidade.
2- REFERENCIAL TEORICO
Ao se propor analisar o saber popular e o conhecimento escolar de uma determinada
comunidade, suplanta-se a visão de julgar qual dessas formas de ver – e de compreender
- a realidade é a que mais se aproxima do real vivido, de forma que ambas são
216
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complementares e trazem consigo linguagens e sentidos ao se considerar o sujeito como
ente e ser histórico-cultural produtor de conhecimentos.
Educação Ambiental e Biorregionalismo – o sentimento de pertencimento
O Biorregionalismo fundamenta-se em princípios éticos voltados para a formação de
sociedades sustentáveis e de cidadãos conhecedores de suas relações com a natureza e o
resgate dos aspectos tradicionais da região, como técnicas de cultivo, organização social,
arte, formas de construção, materiais, alimentação, economia, saúde, e demais aspectos
relacionais comunitários presentes no imaginário dos sujeitos e manifestados no
cotidiano local.
Biorregião, que etimologicamente significa “região com vida”, é um espaço estabelecido
pela natureza, diferente “naturalmente” também de outras áreas ou regiões, por causa
dos registros culturais nela encontrados, e que ao se manifestarem em equilíbrio
ecológico estão exercendo os pressupostos e os fundamentos éticos, baseado no fomento
de culturas sustentáveis que exercitam o biorregionalismo, por meio dos conhecimentos
sobre as dinâmicas do lugar onde vivemos.
As abordagens Biorregional e Etnoecológica encontram ecos no objeto de pesquisa aqui
investigado, ao descrever os aspectos históricos e o conhecimento da cultura local da
Ilha das Caieiras a partir dos indivíduos, com seus próprios conhecimentos e crenças
sobre a estrutura e o funcionamento do ecossistema manguezal, bem como nas práticas
de intervenção da coletividade nesse ecossistema.
Para Nordi (2003), existe uma forte relação entre a Etnoecologia e a Educação
Ambiental para a sustentabilidade, pois ambas estão envolvidas com a conservação e
valorização da diversidade cultural e biológica de grupos humanos, levando as
comunidades a refletirem sobre suas práticas e seus costumes. A interdependência entre
a Educação Ambiental e a Etnoecologia produz diretrizes e ações voltadas para o
exercício da solidariedade e da participação nas discussões dos problemas ambientais
locais de forma democrática e participativa.
Os projetos de Educação Ambiental que tendem ao Biorregionalismo integram escola e
comunidades em ações que envolvem alunos/as e comunidade, chegando a propor novos
conteúdos escolares ou orientações curriculares, como é o caso do Projeto Educacional.
A Educação Ambiental sob a luz do Biorregionalismo possui elementos metodológicos e
princípios éticos e filosóficos voltados para a transformação da realidade ambiental
presentes também nas atividades desenvolvidas pelo Projeto Educacional, que de certa
forma pretendem as seguintes ações:
•

•

promover a compreensão dos problemas ambientais em suas múltiplas
dimensões, considerando o meio ambiente como o conjunto das inter-relações
entre o mundo natural e o mundo social, mediado por saberes locais e
tradicionais, além de saberes científicos;
envolver os sujeitos da educação na solução ou melhoria dos problemas e
conflitos, mediante processos de ensino/aprendizagem formais e não-formais que
preconizem a construção significativa de conhecimentos e a formação de uma
cidadania ambiental;
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•

atuar no cotidiano escolar e não escolar, provocando novas questões, situações de
aprendizagem e desafios para a participação na resolução de problemas, a fim de
articular a escola com os ambientes locais e regionais onde está inserida.

3- OBJETIVOS
Compreender e explicar como um Projeto Educacional interdisciplinar e ambiental na
Ilha das Caieiras, contribui positivamente para o resgate de saberes locais de preservação
ambiental e para a formação de uma comunidade aprendente, comprometida com ações
de sustentabilidade sócio-bio-culturais na Região Noroeste de Vitória.
4- METODOLOGIA
Sentidos produzidos, vividos e tecidos durante a pesquisa
Por abordar a relação dos sujeitos-aprendentes inseridos no contexto espacial e temporal,
esta pesquisa pode ser considerada como fenomenológica-hermenêutica, que, segundo
COUSIN (2004), aborda relações entre o eu, o outro e o mundo, vital para possibilitar a
construção do conhecimento que ocorre na interação social.
No olhar espaço-temporal do lugar os aportes metodológicos utilizados foram recursos
visuais por meio de fotografias, pesquisa bibliográfica sobre a região e análise da relação
entre tipos humanos com o manguezal na ilha de Vitória.
Foram levantados dados sobre os aspectos naturais e geográficos do bairro Ilha das
Caieiras e a descrição de alguns conhecimentos etnoecológicos dos catadores de
caranguejos, pescadores e desfiadeiras de siri, com o objetivo de ilustrar o cotidiano de
quem vive diretamente com o ecossistema manguezal.
O processo de coleta de dados com a comunidade baseou-se em: observações do
cotidiano, experiências de campo, análise documental de fotos, panfletos, documentos,
relatórios, cartazes, vídeos e pesquisa bibliográfica específica.
Consideradas como práticas discursivas, do ser individual e social, as entrevistas
funcionam como elementos de revelação objetiva da realidade e do cotidiano e ao
mesmo tempo de desvelamento de idéias, posturas, valores e identidades, daí o motivo
pelo qual elas foram utilizadas para a coleta e análise dos dados.
Para Spink (2000) as práticas discursivas são definidas como a linguagem em ação, isto
é, maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações
sociais cotidianas capazes de construir conhecimentos a partir das interações sociais
estabelecidas entre escola e comunidade possibilitando a formação de uma Comunidade
Aprendente.
A seleção do grupo de alunos entrevistados exigia que os mesmos tivessem participado
do Projeto Educacional, por no mínimo, o período de 01 (um) ano letivo. As entrevistas
se desenrolaram assemelhando-se a uma conversa, a partir de um roteiro básico de 05
(cinco) questões com os/as alunos/as e 06 (seis) questões com os/as professores/as, de tal
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maneira que durante as entrevistas foram surgindo outros assuntos relacionados ao tema
como já era previsto e como se queria inicialmente.
As observações do momento atual e os relatos de memória e experiências de vida
consistem numa das principais estratégias de ação em Educação Ambiental,
possibilitando aos envolvidos adquirirem dignidade e sentido de finalidade ao
rememorarem a própria vida. Esses sentimentos de pertencimento a um determinado
lugar numa determinada época desvelam nos sujeitos o seu sentido de existência e de ser
realmente um sujeito histórico.
Os conhecimentos escolares e populares dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa serviram
de base para a elaboração da seguinte hipótese: como os saberes locais da Ilha das
Caieiras vivenciados pelos sujeitos-aprendentes do projeto educacional contribuem para
a formação de uma comunidade aprendente, com sentido de pertencimento e atitudes de
preservação da Bioregião?
5- DESENVOLVIMENTO
Sobre a Biorregião aqui estudada e a comunidade aprendente que também compreende
este objeto de estudo, é feita uma reflexão a partir da construção de uma situação
pedagógica que vê a dimensão econômica de geração de renda como fator de
transformação da coletividade. Por outro lado, sem que se perceba, outra dimensão é
fortalecida por essa comunidade aprendente, ou seja, a dimensão política – com a
participação – e a ética - com o sentido de pertencimento. Tais dimensões serão
analisadas como uma potência de ação para a produção social de conhecimentoemancipação da Biorregião em questão, com o resgate das identidades dos sujeitos
aprendentes como fontes de saberes criados na convivência e na participação.
Tal Projeto Educacional foi concebido por uma escola de ensino fundamental local e
envolve moradores, pescadores e donos de restaurantes da Ilha das Caieiras, visando o
resgate dos saberes tradicionais e a história local. Seu objetivo principal é a formação de
guias-mirins para o desenvolvimento do turismo na comunidade, baseado na idéia de
que os principais atributos turísticos locais são a arte da culinária e o manguezal da
região.
A Ilha das Caieiras, inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória, é
culturalmente formada por diferentes tempos e espaços, que têm em comum o rio Santa
Maria da Vitória e o ecossistema manguezal da região noroeste de Vitória.
Educação Ambiental, dimensão política e sustentabilidade – a participação social
em foco
O município de Vitória tem em seu território vários espaços de aprendizagem que
oferecem ao publico visitante um cardápio variado de opções para o contato com a
natureza e a contemplação cênica da cidade. São parques naturais e urbanos espalhados
por toda cidade, cada qual com seu Centro de Educação Ambiental.
Esses cardápios de possibilidades educacionais, de formação e de intervenção são
exemplos reais, de situações de aprendizagem na qual os sujeitos se vêem estimulados a
ter um outro olhar da realidade e do mundo, na medida em que a realidade, o sujeito e o
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mundo são apresentados de forma interconectada, dinâmica e complexa, resultante de
uma inspiração metodológica baseada nos princípios do pensamento complexo.
Pensar a Educação Ambiental a partir da abordagem emancipatória e de libertação da
apreensão da realidade sobre o olhar-sem-o-sujeito, abre caminhos para um outro projeto
de mundo, religando ser humano-mundo, sujeito-objeto, natureza-cultura e a insatisfação
com a visão moderna, ao ressignificar processos coletivos que questionam o
conhecimento que dizemos ter sobre o mundo.
O diálogo de saberes, através da abordagem emancipatória da Educação Ambiental, traz
à tona a subjetividade e a coletividade como agentes de mudanças, nos quais a escola,
integrada com a comunidade nos seus espaços-tempos de interação cotidiano,
ressignifica momentos coletivos com o diálogo de saberes, conhecimentos, sentidos e
apreensões da realidade, enquanto espaços de aprendizagem solidários, coletivos,
participativos e libertários.
Uma metodologia participativa deve ser o principal fundamento nas ações de
intervenções, pois o trabalho de Educação Ambiental tem o caráter de ser também um
trabalho de inserção, participação, sentimento, intervenção social e de gerenciamento de
recursos naturais, com envolvimento dos agentes comunitários para o exercício da
cidadania e da disseminação de uma atitude pró-ativa de reflexão-ação sobre a realidade
em sua totalidade.
Diálogos de saberes e fazeres sobre a importância do ecossistema manguezal
A escassez nos estoques naturais de peixes e, principalmente crustáceos, tornou-se um
fato cotidiano na atividade de coleta, e os fatores decorrentes desse impacto são
atribuídos ao aumento de famílias que passaram a sobreviver dessa atividade, já que a
cata do caranguejo configurava-se como alternativa de renda e de alimento para os
desempregados; e o outro fator foi decorrente do surgimento da pesca predatória nos
manguezais da baía de Vitória, principalmente com o advento da “redinha”.
A Região Noroeste de Vitória dominada antigamente pelo exuberante manguezal,
provedor de meios de subsistência das populações de baixo poder aquisitivo que vivem
nas áreas urbanas da capital, é atualmente alvo da pesca predatória de caranguejo feita
com “redinhas”, que causam diminuição dos estoques da espécie a ponto de as famílias
tradicionais de catadores de caranguejos não encontrarem nesta atividade condições
dignas de sobrevivência.
Um pescador que chegou muito novo na Ilha das Caieiras, proprietário de um pequeno
restaurante, recorda que quando criança vendia latas de conchas para a fábrica de cal e
desabafa que a pesca na ilha das Caieiras está descontrolada, com gente vindo de todo o
canto arrastar redes e pescar, sem uma fiscalização necessária para combater a pesca
predatória. Segundo seu depoimento, a pesca predatória ocorre à noite em vários pontos
tornando o fato desapercebido pelos moradores mais distraídos.
No que tange à atividade pesqueira no local, segundo os pescadores, o problema mais
grave é causado pela pesca de balão, tipo de pesca predatória devido ao arrasto que é
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feito no fundo do leito do rio. Esse tipo de pesca é praticado inclusive por pessoas que
vêm de municípios vizinhos. Há também a pesca com ‘bomba’, que explode na água
matando cardumes causando desequilíbrio ambiental.
A pesca local provoca nos pescadores um sentimento de desânimo em relação aos
próximos anos. Alguns afirmam que em breve não haverá caranguejos no manguezal da
Região Noroeste de Vitória, devido a cata indiscriminada e cada vez mais freqüente por
parte da população local e devido às pessoas de outras regiões que exploram também
esse manguezal.
Quando questionados sobre as ações que poderiam contribuir na diminuição desses
problemas ambientais, as respostas apontam para algumas ações práticas como a
fiscalização e a limpeza do manguezal, com retirada do lixo que está preso à vegetação
das margens e ilhas e do lixo que fica boiando na água com a flutuação das marés
diárias, pois na opinião dos pescadores um manguezal limpo irá melhorar as condições
de pesca.
Sobre as espécies de pescado que ainda hoje há na região, foram citados os robalos,
muito encontrados antigamente e em tamanhos variados, desde pequenos, até peixes
considerados grandes; foi também dito que hoje em dia é difícil ver nas águas protegidas
do mangue os botos (também chamados de golfinhos) que apareciam sozinhos ou em
pequenos grupos.
Esses fatos chamam a atenção devido a um aspecto contraditório no local: como é que a
pesca local encontra-se comprometida e escassa e, ao mesmo tempo, observa-se o
grande número de restaurantes aí vendendo frutos do mar e com movimento intenso nos
finais de semana?
Conversando com uma marisqueira sobre o período da Andada do caranguejo e do
goiamum, surge a seguinte reflexão: antigamente o caranguejo não tinha o mesmo valor
comercial de hoje e quase não havia o comércio desse pescado e era um período com
muitos caranguejos no manguezal.
Outro pescador antigo da Ilha das Caieiras mostrou-se um tanto quanto indignado com a
maneira como seus colegas têm se relacionado com o manguezal nos últimos anos,
devido à pesca predatória de arrasto com rede de balão. Segundo ele de uns tempos para
cá a malha da rede tem sido reduzida, o que é um sinal de que o suporte pesqueiro da
região encontra-se numa situação nunca vista antes. Para ele uma fiscalização mais
rigorosa poderia evitar o que estar por vir, ou seja, a diminuição gradativa da atividade
pesqueira na região.
6- CONCLUSÕES
Configura-se nos manguezais da Baía de Vitória um novo cenário desfavorável à
sobrevivência cultural e biológica com sintomas nunca antes vistos e nem sequer
imaginados por aqueles que vivem diretamente da coleta do caranguejo e que hoje em
dia têm sua história e seu cotidiano associados aos recursos do manguezal como é o caso
do Bairro Ilha das Caieiras.
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Um grave sintoma biológico sentido nos ecossistemas manguezais do litoral brasileiro
refere-se à Doença do Caranguejo Letárgico (DCL), que provoca a morte de grande
número de indivíduos. Segundo técnicos e pesquisadores de universidades e do IBAMA,
essa doença já se encontra nos manguezais próximos à divisa do Espírito Santo com o
Estado da Bahia, precisamente nos manguezais de Mucuri, ao norte do Estado, e tudo
indica que foi constatada também nos manguezais do território capixaba, provocando
impacto ambiental, cultural e econômico.
As ações participativas preocupadas com a sustentabilidade precisam ser incentivadas e
garantir aos segmentos sociais um canal de interlocução e de decisões que considere o
modo de sobrevivência das famílias extrativistas e a preservação do ecossistema
manguezal.
Os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa fundamentaram-se na perspectiva
social do conhecimento e na realidade dos agentes que participam da Comunidade
Aprendente, com uma abordagem biorregional trazendo à tona um ambiente de diálogo
de saberes, histórias, culturas e tradições por meio da análise dos sentidos contidos nas
práticas discursivas.
O ambiente de aprendizagem do Projeto Educacional analisado considera os sujeitos
envolvidos, como participantes ativos na produção dos conhecimentos vivenciados na
interação social e dialógica favorecendo a formação da Comunidade Aprendente, num
movimento em direção a aprendizagem significativa e de espaços de participação
visando o bem estar social e ambiental da comunidade da Ilha das Caieiras.
O Projeto Educacional desencadeou a reflexão sobre as questões ambientais da
Biorregião e do próprio conhecimento, enquanto produto da interação histórica e social,
na medida em que os sujeitos se percebem como elementos constituintes desse processo,
e reconhecem sua importância na comunidade ao confrontar seus saberes escolares e
cotidianos, transformando-se e sentindo-se diferentes, a ponto de ressignificarem suas
atitudes, concepções, valores e a própria biorregião.
De certa maneira, ficou evidente que o Projeto Educacional analisado nesta pesquisa se
constitui em uma importante experiência de aprendizagem com abordagem de temas
ambientais locais, dialogando teoria e prática e possibilitando um fórum de discussão
local sobre a complexidade ambiental em que se encontra a Biorregião Noroeste de
Vitória que, entendo, configura-se num tema crucial que envolve outras áreas além da
Ilha das Caieiras, como por exemplo, a Grande Goiabeiras, e que, com uma abordagem
Biorregional pode desvelar um contexto sócio-ambiental merecedor de uma política
ambiental sustentável.
Que caminhos percorrer se quisermos contribuir com a sustentabilidade ambiental e
cultural dessa biorregião? As comunidades situadas na biorregião noroeste de Vitória
estão diante de uma situação que exige o envolvimento coletivo, numa rede social que as
mantenham vivas no tempo, no espaço e que continuem sendo lembradas pelo seu
legado imaterial.
Portanto, acredito ser imprescindível um estudo sobre esse mosaico étnico-bio-cultural,
de toda Região Noroeste de Vitória indo além da Ilha das Caieiras, reconhecendo essa
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região como remanescente de uma identidade cultural capixaba de grande
representatividade que ainda mantém-se viva, através da arte de cozinhar em panelas de
barro, da organização social do trabalho e do cotidiano das relações entre a sociedade e o
ecossistema manguezal nessa Biorregião.
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Os apêndices do “Anais”...

APÊNDICE 1
A capa originalmente prevista...

Anais da 15ª JORNADA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA
SOCIAL
Tema central: Teorias, metodologias, histórias: Brasil e Estado do Espírito Santo.

&

Local: UFES// Centro de Educação// Programa de Pós-Graduação em Educação
Uma parceria entre duas instituições... USP e UFES.

O evento tem, dentre outros objetivos, o de produzir reflexões sobre as práticas
capixabas de Pedagogia Social produzidas pelos educadores sociais, comparando-as
com as práticas nacionais e internacionais, e daí reinventando-as.
Cidade: Vitória, ES - Brasil - 25 e 26/03/2010.
Local: Auditório do Centro de Educação-CE-IC-IV
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

ISSN: 2177-1669
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APÊNDICE 2
Carta-convite...

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (ProEx)
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE
DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS - DTEPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO – FEUSP
O evento tem, dentre outros objetivos, o de produzir reflexões sobre as práticas
capixabas de Pedagogia Social produzidas pelos educadores sociais, comparando-as
com as práticas nacionais e internacionais, e daí reinventando-as.
“15ª JORNADA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA SOCIAL”
Vitória, 15 de fevereiro de 2010.
Assuntos: Inscrição na 15ª Jornada Brasileira de Pedagogia Social; carta-convite a envio
de artigo.
Prezados alunos, colegas, amigos, pesquisadores e ou:
Nos dias 25 e 26 de março de 2010 realizaremos a 15ª Jornada Brasileira de Pedagogia
Social.
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Nosso objetivo aqui-agora, com essa carta-convite, é o de produzir um “Anais” para essa
15ª Jornada que conterá alguns artigos advindos de dissertações, teses e ou pesquisas [ou
outros] que podem ser incluídos, segundo a visão do autor, dentro do que se está a se
denominar Pedagogia Social e ou Educação Social (de preferência).
São termos diferenciados bem o sabemos e sentimos, mas que podem servir como um
início aqui no Estado do Espírito Santo de discussão e reflexão no referido tema no
evento, qual seja Pedagogia Social.
Informamos que tais textos científicos mesmo quando advindos de defesas de teses e
dissertações passarão, como todos eles, por uma apreciação do Comitê Científico
aprovando-o ou não para a referida publicação, podendo aprovar com reservas dando
tempo para o autor fazer as modificações.
Os artigos devem cumprir as normas de nossas revistas científicas (do PPGE) e ou
normas da ABNT. Devem ter no máximo 20 páginas – folha A-4; espaço simples. Todos
os artigos e ou resumos devem contar: título em português; nome do autor e nota de
rodapé indicando a instituição do qual ele está afiliado – e outras notas que se deseja
colocar como agência de financiamento se têm ou teve e sua nomeação; resumo e
palavras-chaves em português.
Os Autores das produções serão responsáveis únicos pelos conteúdos, pela correção do
português e digitação correta do seu texto.
Também poderá o pesquisador mandar mais de um texto se assim o desejar, mas
aprovaremos no máximo dois artigos por autor. De fato, o ideal é apenas um único artigo
por autor.
Depois de aprovados, somente publicaremos no “Anais” [com ISSN] no máximo 30
artigos, e ainda assim o autor precisará fazer sua inscrição no evento.
Data para mandar os artigos: até o dia 19 de março de 2010 sem prorrogação.
Os autores devem mandar o texto APENAS em ‘word’ (via dois e-mails ao mesmo
tempo: jornadadepedagogiasocial@ig.com.br & hiranpinel@ig.com.br), para então
fazermos o translado do artigo científico para o sistema PDF.
Contamos com sua participação:
Atenciosamente:
Professor doutor Hiran Pinel – UFES/CE/DTEPE/PPGE
NOTAS:
Em seis “apêndices” inserimos:
1) Como fazer inscrição no evento;
2) O Programa do Evento;
3) O cartaz do evento;
4) O folder do evento;
5) O ISSN do “Anais” do evento;
6) Registro do evento SIEX.
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APÊNDICE 3
Entre no seguinte endereço (sítio) e faça ‘on line’ sua inscrição para a 15ª Jornada
Brasileira de Pedagogia Social e siga as normas:
Site: http://www.radier.com.br/preinscricao.php
**
Já o e-mail é:
E-mail: pedagogiasocial@radier.com.br
**
O pagamento será efetuado no dia do evento. A inscrição confirma sua presença.
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APÊNDICE 4

“PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA217 DO EVENTO”
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (ProEx)
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE
DEPARTAMENTO DE TEORIAS DO ENSINO E PRÁTICAS - DTEPE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FEUSP
“15ª JORNADA BRASILEIRA DE PEDAGOGIA SOCIAL”
Dias do evento:
1º dia - Quinta-Feira no dia 25 Março de 2010
&
2º dia - Sexta-Feira no dia 26 de Março de 2010
QUINTA-FEIRA (25/03/2010)
MANHÃ
8h às 8h30min: Credenciamento
8h30min as 8h45min: Abertura do evento
Professoras Doutoras:
Θ Maria Aparecida Santos Corrêa
Barreto (Diretora do CE);
Θ Denise Meyrelles de Jesus
(Coordenadora do PPGE).
9h às 12h - Conferências:
Alguns Fundamentos Possíveis
Nas Esferas Teóricas e
Metodológicas da Pedagogia
Social no Brasil: Estado da Arte(Parte I)
Professores Doutores:
Θ Roberto da Silva (USP);
Θ Stéphanie Gasse – Université De Rouen (França);Tradução: Professora Doutora Nilda
Alves (UERJ).
Θ Martha Tristão (UFES)
Θ Hiran Pinel (UFES/ PPGE)
Coordenação mesa: Professor doutor Carlos Eduardo Ferraço
ALMOÇO: 12H às 14h
217

O termo “estratégico” significa que essa é a programação oficial mas que pode ocorrer diversas
mudanças devido as intempéries de quaisquer eventos e de suas inquietudes.
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TARDE
14h às 16h
Experiências Capixabas de Pedagogia Social
Professoras Mestres:
Θ Jacyara Silva Paiva e três educadoras sociais da Prefeitura Municipal de Vila Velha
ES.
Θ Maria Graça Pimentel.
Θ Maristela do Valle.
LANÇAMENTO DO LIVRO
PEDAGOGIA SOCIAL
(ORG) - Θ Roberto da Silva, João Clemente e Rogério Moura.
SEXTA-FEIRA (26/03/2010)
MANHÃ
9h às 12h – Conferências:
Alguns Fundamentos Possíveis
Nas Esferas Teóricas e
Metodológicas da Pedagogia
Social no Brasil e na Àfrica: Estado da Arte –
(Parte II)
Professores Doutores:
Θ João Clemente de Souza Neto
(Mackenzie, SP);
Θ Gerda Margit Foerst (UFES)
Θ Silvia M. Trugilho (UNISALES, ES)
Θ Bernd Fichtner - Universidade de Siegen (Alemanha). Professor visitante UFES/
PPGE.
Coordenação mesa: Ms.Edson Maciel
ALMOÇO:14h as 16h
TARDE
Experiências Capixabas de Pedagogia Social
Professores:
Θ Ms. Carlos Antonio dos Santos.
Θ Doutor Rodrigo Rossoni
Θ Ms. Doutorando Soller Gonzáles.
16h às 17h – Encerramento
Professores Doutores:
Θ Hiran Pinel (UFES);
Θ Roberto da Silva (USP).
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COMITÊ CIENTIFICO:
Θ Alex Sandro C. Sant’ Ana – Ms, UFPI.
Θ Carlos Eduardo Ferraço – Doutor, UFES.
Θ César Pereira Cola – Doutor, UFES.
Θ Denise Meyrelles de Jesus – Doutora, UFES.
Θ Edna Castro Oliveira - Doutora, UFES.
Θ Erineu Foerst - Doutor, UFES.
Θ Gerda Margit Schütz Foerste - Doutora, UFES.
Θ Hiran Pinel - Doutor, UFES.
Θ Ivone Martins de Oliveira - Doutora, UFES.
Θ João Clemente de Souza Neto - Doutor, M, Mackenzie; FIEO.
Θ Maria Aparecida Santos Corrêa Barreto - Doutora, UFES.
Θ Maria da Penha Rodrigues Firmes - Doutora, UFVJM.
Θ Maria Stela Graciani – Doutora, PUC/SP.
Θ Martha Tristão – Doutora, UFES.
Θ Moema Rebouças – Doutora, UFES.
Θ Paulo Roque Colodete – Doutor, Comunidade.
Θ Roberto Silva – Doutor, FEUSP.
Θ Rodrigo Rossoni – Doutor, FAESA.
Θ Silvia Moreira Trugilho – Doutora, UNISALES.
Θ Sônia Lopes Victor – Doutora, UFES.
Θ Vitor Gomes – Doutor, IFES.
Epígrafe:
Eis nosso clima, espírito e estilo filosófico, psicológico e pedagógico que penetram no nosso
saberfazer Pedagogia e Pedagogia Social:
“A Pedagogia Social [eveja, que toda Pedagogia é social], (pró)cura cumprir, no mundo
científico[mas também no mundo artístico e literário], a criação inventiva dos requisitos para
a sustentação teórica (ou dimensão discursiva) para a efetiva ação de intervenção da
Educação Social, isto é, dos educadores sociais, seus praticantes. Ela é a ciência da
Educação Social, que por sua vez é um fazer que ganha sentido com a outra – indissociadas –
e Paulo Freire é o seu Grande Nome, um pensador complexamente rico e aberto aos mais
diversos modos de ação e de fundamentação teórica, que traz em seus escritos profundas
marcas marxistas,assim como humanistas, fenomenológicas e existenciais”. (Hiran PINEL).

SIEX/UFES: 62455
ISSN: 2177-1669
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APÊNDICE 5
Cartaz do evento:

Será distribuído em papel nos marketing na UFES e fora dela.
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APÊNDICE 6
Folder do evento – frente e verso:

Frente:

*
Verso:

Será distribuído em papel nos marketing na UFES e fora dela.
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APÊNDICE 7
ISSN: 2177-1669
E-mail:
Em resposta a sua solicitação, temos o prazer de informar que foi atribuído o ISSN
2177-1669 para a publicação intitulada: "Jornada Brasileira de Pedagogia Social".
Atenciosamente,
Patrícia Baldez
Centro Brasileiro do ISSN
*
O ISSN - Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (International
Standard Serial Number) é o identificador aceito internacionalmente para individualizar o
título de uma publicação seriada, tornando-o único e definitivo. Seu uso é definido pela
norma técnica internacional da International Standards Organization ISO 3297. O ISSN
é operacionalizado por uma rede internacional, e no Brasil o Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT atua como Centro Nacional dessa rede. O
ISSN identifica o título de uma publicação seriada em circulação, futura (pré-publicação)
e encerrada, em qualquer idioma ou suporte físico utilizado (impresso, on-line, CD-ROM
etc.). Sítio: http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN
*
Responder: agleice@npd.ufes.br
Para: hiranpinel@ig.com.br
Data: 02 de março de 2010
Horário: às 11:13horas
Assunto: Re: Jornada Brasileira de Pedagogia Social
Enviado: pornpd.ufes.br
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APÊNDICE 8

Registro do evento no SIEX/UFES: 62455
O SIEX BRASIL é um aplicativo ‘web’ que foi criado especialmente para atender à
demanda de registro das atividades de extensão desenvolvidas nas Universidades
participantes do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras. A consulta a esse banco de dados é aberta a toda a comunidade, sem a
necessidade de cadastro prévio, senhas ou ‘login’, basta clicar no item consultas do
‘menu’ e formular a pesquisa. Sítio: http://www.siexbrasil.renex.org.br/
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Sítio do evento [site experimental]:

Sítio do evento:
http://hiranpinel.blogspot.com/2009/12/15-jornada-brasileira-de-pedagogia.html

Voltar ao Sumário

