


 Sumário

EDITORIAL………………………………………………………………………………03
PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO NA PESQUISA ANTROPOLÓGICA
 Casimiro Beksta, S.D.B…………………………………………………………………04

A AÇÃO COMO CRITÉRIO DE CIÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO COMO CRITÉRIO DE 
VALIDADE DO CONHECIMENTO
 Juan Carlos Peña Márquez………………………………………………………………12

HISTÓRIA DO CONCEITO DE SOCIEDADE CIVIL
 Dorli João Carlos Marques
 Iracelma Magalhães da Costa Marques…………………………………………………20

PARICATUBA: UMA BREVE ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DO PROCESSO HISTÓRICO-
CULTURAL
 Pedro Garcia Neto………………………………………………………………………27

JOGO, BRINCADEIRA E PRÁTICA REFLEXIVA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
 Lucia Maria Salgado dos Santos Lombardi………………………………………………34

ARTE-EDUCAÇÃO E CONCEPÇÃO FREIREANA DE EDUCAÇÃO
 Michelle Carneiro Serrão………………………………………………………………42

REFLEXÕES CURRICULARES A PARTIR DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO
 Amarildo Menezes Gonzaga……………………………………………………………49

O CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DE VALORES NAS ESCOLAS DO AMAZONAS
 Evelyn Lauria Noronha…………………………………………………………………58

REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA 
REALIDADE DO POVO INDÍGENA MURA
 Lucíola Inês Pessoa Cavalcante
 Carliza Vettorato Timm
 Neiva Maria de Mattos 
 Cláudio Gomes da Victória……………………………………………………………66

O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA EM UMA ESCOLA DO CICLO BÁSICO
 Fabíola Oliveira Fernandes
 Maria Auxiliadora de Lima Salgado
 Maria Lá Salete Pereira Franco
 Evandro Ghedin…………………………………………………………………………77

DÍVIDA EXTERNA E EDUCAÇÃO: UM OBSTÁCULO AO DESENVOLVIMENTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL
 Rubens da Silva Castro
 Jorge Gregório da Silva…………………………………………………………………88

A REGULAMENTAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA: O PARECER 
277 DE 1962 E AS DIRETRIZES CURRICULARES DE 2001
 Maria Dulcinea da Silva Loureiro………………………………………………………94

DOS SERMÕES VI E VII DE SANTO AGOSTINHO
 Maria Matilde Corrêa Hosannah da Silva………………………………………………103



3

EDITORIAL

A Revista Ethos e Episteme, em seu segun-
do volume, propõe-se pensar o conhecimento 
a partir de sua perspectiva metodológica e em 
sua incidência sobre os fazeres humanos.

Por essa razão, re-edita um artigo do Prof. 
Casimiro Beksta, referência brasileira em An-
tropologia. Através de seu saber, arquivos e 
documentos muitos doutoraram-se. A republi-
cação do artigo, originalmente divulgado pela 
Revista de Antropologia da Associação Brasilei-
ra de Antropologia em 1972, muito nos honra 
e engrandece.  A experiência e o conhecimen-
to por ele produzidos nos têm feito refletir 
significativamente sobre o modo de conhecer 
em Antropologia e as culturas amazônicas, es-
pecialmente as do Alto Rio Negro.

No segundo semestre de 1990 tive a 
oportunidade de ouvir suas explanações em 
aulas de Antropologia. Foi com ele que aprendi, 
tanto quanto muitos dos estudantes de suas 
classes, a desenvolver um gosto particular pela 
sabedoria e conhecimento amazônico.

Com este artigo gostaríamos, em nome 
de todos os que foram seus alunos, de pres-
tar uma homenagem e um agradecimento pela 
coragem que sempre teve de ser ele mesmo, 
de ser autêntico, de ser sábio, de saber dizer 
o que pensa sem meias palavras, sem rodeios. 
Sua reclusão e seu silêncio sempre foram 
cheios de palavras, gestos, sinais, metáforas pe-

las quais falou, mesmo quando não disse nada. 
Um discurso velado para revelar a verdade que 
nos põe em busca.

Casimiro nos ensinou a olhar para perce-
ber melhor como os objetos falam de si e de 
quem os utiliza. Fez-nos perceber que o mundo 
é muito mais amplo que os estreitos becos de 
nossa racionalidade ocidental e etnocêntrica.

Que ele nos perdoe por querer fazer aquilo 
que ele menos gosta: homenagem. Mas é mui-
to oportuno poder dizer que o conhecimento 
antropológico na e sobre a Amazônia é radical-
mente marcado pelo modo como ele próprio 
desenvolveu sua antropologia. O homem das 
“coisas velhas”, por junta-las para nós, nos en-
sina o que há de mais próprio no humano: seu 
modo particular de ser que, pela cultura, revela 
e desvela a própria humanidade.

Espero que tenhamos a oportunidade de 
aprofundar nosso saber a partir do conheci-
mento que ele elaborou sobre nós mesmos e 
que nos dê a oportunidade, através de sua pro-
dução e registro, de mergulharmos, cada vez 
mais, no universo cultural dos povos do Alto 
Rio Negro, para que, ao aprender com ele, sai-
bamos conviver, respeitar e assumir, em nossa 
tradição científica, todo tesouro que guardam 
aqueles povos desta Região que este Homem 
nos ensinou a descobrir e amar.

O Editor
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PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO NA PESQUISA 
ANTROPOLÓGICA1

Casimiro Beksta, S.D.B

RESUMO

O autor discute os problemas de comunicação 
na pesquisa antropológica a partir da avaliação 
do grau de veracidade da narração. Expressa que 
a oralidade possui um modo próprio de indicar 
conhecimento e que a narrativa, quando passa 
pelo intérprete, pode sofrer alterações significa-
tivas que só um pesquisador atento e conhece-
dor da língua nativa tem condições de identificar. 
O autor pondera que o narrador do mito tem 
e assume um modo próprio de apresentá-lo, 
ocultando e revelando aspectos que considera 
importantes, dependendo de quem seja seu in-
terlocutor. Segundo o autor, a recitação ritual é 
uma proclamação pública do valor e da dignidade 
da tribo, que constitui a base da consciência et-
nocêntrica dos atuais descendentes. O texto diz 
que os problemas de comunicação na pesquisa 
antropológica são decorrentes da experiência do 
pesquisador, do grau de veracidade da narração, 
da inibição do narrador,das formas de apresentar 
um mito, do grau de conhecimento dos mitos, 
segundo o nível de iniciação e recitação do mito.

Palavras-chave: Pesquisa antropológica; povos do 
alto Rio Negro;  Antropologia; mitologia e ritual.

1. O grau de veracidade da Narração

É por via oral que um povo ágrafo trans-
mite seus costumes e ritos, os antigos mitos 
e os noticiários recentes. Através dos relatos 
orais pode-se perceber como o índio distin-
gue o mito da realidade histórica ou recente 
e qual o grau de veracidade, ou seja, é possível 
observar a fidelidade, a tradição, a temporali-
dade (se é fato recente ou não) da narrativa.

Segundo nossas experiências de pesquisa 
entre os tukânos, a própria linguagem parece 
fornecer pistas para essa verificação: certas 
partículas intercaladas na narração, quando o 
informante fala o “português do caboclo” ou 
nhegatu, ou então sufixos verbais em Tukâ-
no, indicam claramente quando se trata de 
afirmação pessoal, testemunho, opinião ou 
explicação do narrador, ou quando se trata 
de informação recebida de outrem, cuja ve-
racidade o narrador não garante.

Contando em “português de caboclo” 
uma lenda ou um fato ouvido de terceiros, 
o informante Tukâno usa freqüentemente 
a palavra “diz que”, corruptela de “diz-se 
que” ou “dizem que”. Já chegamos a ouvir 
um tal extremo: “Adepois dizque ele dizque 

____________________
1 Trabalho originalmente publicado na Revista de Antropologia da Associação Brasileira de Antropologia. Volumes 17-20 (1ªparte), 

1969-1972, p. 59-68.
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foi dizque”! Evidentemente, pode ser vício 
de linguagem: quanto menor o desenvolvi-
mento mental do narrador, jovem ou adulto, 
tanto mais freqüentes podem ser tais inter-
calações. Talvez se trate aqui também de ex-
pediente do narrador que, tendo esquecido 
algo e procurando reatar o fio da narração, 
vai preenchendo as lacunas com essas ex-
pressões vagas. Quanto mais qualificado o 
narrador (um kumu, iniciado, rezador, ou 
bayá, mestre de cerimônias e do canto, ou 
um chefe local), tanto mais fluida a narração. 
Mas sempre que o informante intercala um 
“dizque” sebe-se que se refere à opinião ou 
narração de outrem. Emitindo opinião pró-
pria ou relatando um fato presenciado, não o 
usará. O “dizque” torna a exposição por as-
sim dizer impessoal, sem compromisso por 
parte do narrador. Em nheengatu, a chama-
da língua-geral,”simplificação” amazônica do 
tupi da costa, a partícula paá após um verbo, 
nome, pronome etc. transmite a mesma im-
pressão impessoal do “dizque”.

Em apêndice ao Vocabulário Nheegatu-
Português de Stradelli (1929) encontram-
se textos “das lendas indígenas recolhidas 
por Max. J. Roberto transcritas por Antonio 
Amorim. Inéditas” (pág. 752) e outras assi-
nadas por B. Rodrigues (pág. 768) logo nas 
primeiras frases descobrem o paá que dá 
a tonalidade a toda a narração. Também na 
coleção de mitos publicados por Brandão 
de Amorim (1928) pululam frases com paá. 
Tastevin (transcrito por Stadelli), na História 
das aventuras do jabuti e da anta, não usa 
paá, a não ser quando reproduz um provér-
bio: tatá, paá, usapi upain rupí. Em todo o 
diálogo do jabuti e da anta, porém, estão in-
dicadas as personagens que falam, eximindo 
assim o narrador da responsabilidade pelas 
suas informações. Também é possível que o 
escritor tenha omitido a repetição do paá 
para formar a narração mais fluente.

Em tukano, língua incomparavelmente 
mais rica em meios expressivos, o narrador 
não tropeça com repetições vagas de pala-

vras: basta-lhe um certo sufixo verbal para 
transmitir o valor da narrativa. Quando o 
verbo (passado do indicativo, terceira pes-
soa masculina do singular) termina em – pë, 
- To-be?ro kë wa?ápë -, o narrador dá uma 
notícia ouvida de outrem e que não presen-
ciou o fato. É a forma verbal usada em lendas 
e mitos. A frase poderia ser traduzida como 
“Diz-se que, depois, ele foi....” Por sua vez, o 
sufixo -pi usado na mesma circunstância, ex-
prime uma suposição do narrador acerca de 
um caso preterido. To-be?ro kë wa?ápi pode-
ria traduzir-se: “julgando pelas circunstâncias 
ou pelo costume dele, ou pelo tempo que já 
decorreu, depois que ele havia prometido ir, 
acho que ele foi”. Para dizer que o fato se deu 
em sua presença, o narrador acrescenta ao 
verbo, na mesma frase do exemplo, o sufixo 
– wi. To-be?ro kë wa?áwi significaria pois, “eu 
presenciei, eu vi: depois ele foi”. Finalmente, 
o sufixo –si dá a idéia de se tratar de um fato 
lamentável: To-be?ro kë wa?ási,  “Infelizmen-
te, depois disso, ele foi-se embora...”.

Percebe-se a vantagem de ouvir um 
informante Tukâno em sua própria língua; 
além de se sentir mais à vontade, indica 
com precisão por esses e outros meios, o 
valor de seu testemunho. Quem ouve uma 
narrativa em Tukâno percebe logo a varia-
ção desses sufixos verbais, que indicam se 
o texto é um mito, e distingue-o facilmente 
de explicações e opiniões do narrador, in-
seridas na narração.

Às vezes, o narrador indica explicita-
mente a fonte autorizada: “Dizem os velhos 
que...” “Os velhos”, em tukâno bexkëná (lite-
ralmente, os amadurecidos), são as reuniões 
dos anciãos da maloca ou povoação para 
tratar de assuntos importantes, decidir so-
bre a organização de trabalhos, festas etc.

2. A inibição do narrador

Nem todos os assuntos são ventilados 
com a mesma espontaneidade. Em janeiro 
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de 1969, ao visitar um velho kumu desâna 
doente (Bibiano Vaz, do Umari-Igarapé) na 
santa Casa em Pari-Cachoeira, a conver-
sa recaiu sobre assuntos de “antigamente”, 
e o velho era generoso no falar. As moças 
de serviço também estavam muito interes-
sadas em ouvir algo de nossa interminável 
conversa. Ocupadas em seus afazeres, elas 
mantinham-se sempre atentas. Contudo, ao 
vê-las ao nosso lado, o velho logo diminuía o 
volume da voz, até torná-la quase inaudível. 
Isso ocorria toda vez que uma das curiosas 
se aproximava.E esse não era o único ex-
pediente usado para manter a privacidade 
desses assuntos: sabendo que as moças não 
o compreenderiam, o velho começava a falar 
em desâna, quando até então a conversa se 
desenrolava em tukâno; às vezes, emudecia, 
ocupando-se em enrolar um novo cigarrinho 
até que elas se afastassem. Passado o “peri-
go”, tornava a falar, em voz alta e clara. Ao 
terminar a narrativa, acrescentava: “essa his-
tória nenhuma mulher escutou. Elas não sa-
bem nada disso. É só nós que sabemos”. Era 
a história das desobediências e dos castigos 
infligidos por causa delas, às ‘primeiras mu-
lheres’ e às suas descendências femininas...

Dizia-se que o pajé tukâno, Américo 
Pimentel, de Santa Cruz no Rio Tiquiê e 
atualmente sediado em Bela Vista, junto ao 
mesmo rio, era ótimo conhecedor da lín-
gua tukâna, tendo pronuncia exemplar. Em 
agosto de 1968, munido de um gravador 
e com previa aquiescência de Américo, fui 
à sua casa. À luz das estrelas, sentamo-nos 
encostado à porta da casa e começamos a 
conversar. Estranhei que, apesar de ter ma-
nifestado tão boa vontade, falasse de modo 
cada vez menos compreensível. Apenas mais 
tarde, repensando a situação e procurando o 
motivo num possível erro meu, lembrei-me 
de como os filhos do velho e suas esposas se 
haviam aproximado silenciosamente de nós. 
Américo continuou a falar, gesticulando com 
movimentos algo hierático, mas não conse-
gui compreendê-lo. Ninguém ficou sabendo 

nada do assunto. Ficamos ali, em silêncio, 
emitindo os respeitosos áë nas pausas do 
narrador, sem aproveitar nada da conversa. 
Foi um malogro. Mais tarde, eu soube de 
outro velho kumu tukâno, Pedro Costa, de 
Pari-Cachoeira, que o assunto de que Amé-
rico falava era dos mais perigosos de um 
‘sopro’ especial. Américo tinha vontade de 
comunicar-se, mas também receava prejudi-
car seus familiares, mulheres e meninos, por 
não haver feito, na hora, um “sopro” ritual 
para sua proteção ... E o grande pesquisador 
não percebeu na hora que havia colocado o 
velho em situação embaraçosíssima.  

Junto com um jovem desâna, Benedito 
Caldas, de Sant’Ana no Tiquié, neto do gran-
de kumu Camilo, ouvíamos o já mencionado 
kumu desâna Bibiano Vaz narrar, com muita 
animação e uma admirável riqueza de por-
menores, a origem e as façanhas do Muhí-
pu, o protótipo e protetor dos Desâna. O 
narrador era visivelmente estimulado pela 
presença de uma pessoa que o estimava e 
com ele revivia a história da própria tribo. 
No dia seguinte, assistiu à nossa conversa 
um rapaz miriti-tapuia (Martino Lobo, de 
Iratí, rio Tiquié.). Notou-se então uma mu-
dança no estilo do narrador. Martinho não 
prestava muita atenção, pois a história desâ-
na não o interessava. O clima tornou-se frio. 
O narrador não apenas se sentia estimulado, 
como talvez até constrangido pela presença 
de tal pessoa. Falava do assunto ‘“por cima”, 
só para atender ao pedido do pesquisado.

Quando se explora um assunto desco-
nhecido, convém ter por auxiliar uma pes-
soa qualificada, da mesma tribo, para que o 
informante, em conversa com alguém de sua 
confiança, descubra ou esclareça os aspectos 
novos que aparecem no curso da narração. 
A presença de um membro de outra tribo 
pode refrear o zelo do informante, mesmo 
que esteja disposto a falar. Um desâna não 
contaria a lenda do Wawá – que trata de as-
suntos desagradáveis aos desâna – na pre-
sença de gente de outra tribo!
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Um estudante universitário, em janeiro 
de 1969, fez amizade com Henrique Castro, 
um tukâno de Pari-Cachoeira, a fim de gra-
var antigas histórias da tribo. Henrique, filho 
de um bayá (mestre de canto), ex-aluno da 
Missão, pai de 4 crianças, não se sentia muito 
autorizado para contar coisas dos “antigos”. 
Convidou então o velho kumu Tukâno, João 
Fontes, do mesmo povoado, para contar em 
Tukâno; e Henrique prontificou-se a tradu-
zir o texto. Tudo correu otimamente: João 
contava, Henrique explicava e o estudante ia 
gravando tudo, embora não compreendesse 
o que João falava. Depois, quando escutamos 
a gravação na ausência dos Tukâno, constata-
mos o seguinte: o velho, falando em Tukâno, 
entre outras coisas contara em termos bem 
unívocos, a historia do incesto de Ye?páoáKhë 
com a irmã. Mas o intérprete traduziu todo 
o episódio numa pequena frase, dizendo que 
o herói primordial e protótipo dos Tukânos 
era bastante “relaxado”. Zeloso de seu bom 
nome e do da tribo, o intérprete não ia ex-
por casos desagradáveis ao ouvido do branco, 
filtrando a narração. Sempre convém gravar  
relatos completos e sem interrupções, na  
própria  língua do informante. Assim, o narra-
dor não se desvia do assunto com perguntas 
inoportunas e, na segunda gravação, haverá lu-
gar para conseguir explicações e acréscimos 
importantes. Além do texto original, ter-se-á 
uma interpretação autêntica. É claro que o in-
térprete deve também ser da tribo do infor-
mante, do contrário, ouviremos a cada passo, 
que a história não é verdadeira, que o infor-
mante não sabia e que as coisas se deram de 
outra maneira.

3. Formas de apresentar um mito

Conforme o objetivo que tem em mente, 
o narrador expõe o mito salientando um as-
pecto ou omitindo outro. Não se pode taxá-
lo de desonesto por não contar logo todos 
os aspectos e pormenores.

Investigando a organização tribal, verifica-
mos que ela se fundamenta no mito. Os nar-
radores contestavam-nos apenas um esboço 
da viagem dos Tukânos no ventre da Cobra 
Grande, mas iam dando todas as minúcias ao 
explicar os motivos da classificação de várias 
subdivisões da tribo. Diante da menção de 
localidades em que a Cobra Grande “encos-
tava” para receber ou desembarcar os pas-
sageiros, procuramos anotar essa série de 
nomes geográficos. Um informante narrou 
então o mesmo mito, detendo-se nas “casas” 
e seus moradores, encontrados na memorá-
vel viagem, e terminando a narração quando 
os viajantes, já em forma de gente saíram 
dos panelões da cachoeira de Ipanoré no rio 
Caiari. Nem sequer mencionou as divisões e 
os graus de aristocracia dentro da tribo.

Na região que falamos, o assunto das 
flautas de paxiúba ainda se considera segre-
do. Entre os textos publicados por Brandão 
de Amorim (1828) encontra-se a narração 
Tariania sobre a origem do fogo, em que se 
lê que o Filho do Sol promete contar as leis 
e os segredos do Sol. Registra a frase nº224: 
“Vou às leis do Sol com as flautas”. Nº. 225: 
“Assim, assim, assim será”. E ficamos sem 
saber como será esse “assim”. O narrador 
o revelou. É o segredo. Na frase 223, onde 
se esperaria encontrar os nomes das flautas, 
há apenas reticências. Segredo. Já a frase 241 
diz: “agora vocês já têm as novas leis”.  As-
sunto encerrado.

Em 1958, para organizar um pequeno 
museu na missão em Jauareté e outro no 
patronato de Santa Teresinha em Manaus, 
íamos adquirindo várias peças etnográficas. 
Com muita habilidade do nosso colaborado, 
Sr. Jim, conseguimos uma pequena coleção de 
flautas, chamadas miniá em tukano e jurupari 
em língua-geral. A compra foi feita em segre-
do e os instrumentos entregues ao Sr. Jim 
na escuridão da noite. O vendedor de Turi-
Igarapé, afluente direto do rio Papori, fez a 
viagem sozinho trazendo na canoa as peças 
bem cobertas com folhas de bananeira. Não 
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contou a ninguém o que levava, nem para 
quem. Mas correu a notícia pelos arredores 
e houve forte suspeita de que havia miniá 
na missão. Para desfazê-la, organizamos um 
dia de “limpeza geral”. Os indígenas foram 
convidados a ajudar a varrer, vasculhar, lim-
par toda a missão: salas, corredores, quartos, 
tudo. Naturalmente, tínhamos “evacuado” as 
famigeradas flautas. Os zelosos limpadores 
ventilaram até nossas malas pessoais e leva-
ram para o sol os colchões de capim seco. 
Convenceram-se de que “não havia nada es-
condido”. 

Nesse ambiente carregado de preocu-
pação com o segredo do miniá, um velho 
tukano contou-nos, em confiança, um belo 
fragmento mítico, descrevendo como o he-
rói tribal dos tukanos resolveu o problema 
da encarnação: como se tornou visível e 
desceu a este nosso mundo com o corpo 
humano. Antes, ele era visível e preexistente 
ao mundo material. “Ele desceu a terra ao 
som do miniá”. Bela imagem da presença de 
um ser espiritual nos sons “imateriais” da 
música misteriosa! E, ao longo da narração 
compreendi que se tratava do mesmo mito 
da viagem da Cobra Grande. Nessa narração, 
entretanto, falava-se apenas das cerimônias 
em que, durante a viagem, se tocavam es-
ses instrumentos; começamos a colecionar 
as fórmulas do baxsesé, ou seja, dos sopros, 
espécie de benção ou exorcismo, ritual de 
curativos e ações simbólicas, baseado na efi-
cácia da palavra proferida. 

Em março de 1968, encontramos um ve-
lho kumu desâna do Urucu-Igarapé, afluente 
direito do rio Papori, e cunhado do já men-
cionado Henrique Castro. Esse kumu contou-
nos uma versão do mito “das origens”, falan-
do “apenas” por 17 horas, ininterruptamente. 
O mito lhe servia de arcabouço para indicar 
os pontos de onde se “tiram” os sopros. In-
dicava somente  algumas frases iniciais dessas 
cerimônias: toda a grande narração não passa 
de um índice de uma série de cerimônias. Es-
távamos então em contato com os autores 

míticos e com os motivos (causa e finalidade) 
do ritual. Nessa versão do mito, também não 
se falava de pormenores que não tivessem re-
lação com o assunto pedido.

Temos, assim, em mãos, quatro textos, 
que não se assemelham entre si, exceto nas 
linhas gerais do acontecimento da “viagem”. 
Mas todos contêm o mesmo mito. São qua-
tro aspectos, fragmentos internacionalmen-
te explicitados de um só mito. E se alguém 
pedisse a um bayá (mestre de canto e de 
cerimônias) para explicar a razão e a se-
qüência dos cantos e danças, o narrador po-
deria fornecer, sem dúvida, mais um aspecto 
novo, ainda desconhecido, do mesmo mito. E 
os aspectos novos poderiam multiplicar-se: 
todos os elementos culturais mencionados 
no mito como tendo origem nessa viagem 
forneceriam assuntos para se conseguirem 
ampliações, explicações e pormenores do 
mesmo quadro mítico.

4. Grau de conhecimento dos Mitos 
 segundo o nível de Iniciação

Também entre si, os indígenas contam 
os mitos destacando os aspectos que os 
interessam na ocasião. Quantas vezes ouvi-
mos da boca de meninos a narrativa, com 
características de narração profana, duma 
viagem maravilhosa dos ”antigos” e que não 
se esmerava em por menores relativos às 
casas visitadas ou as divisões posteriores 
em grupos tribais! Já outros, mais crescidos, 
que tinha experiência de viagem pelos rios e 
pelo mato, que já sabiam saudar os parentes 
da mesma tribo (irmãos maiores e menores, 
devido à sua posição na tribo e não a ida-
de pessoal dos indivíduos), tinham noções 
das categorias de classificação interna dos 
grupos tribais e davam razões dessa ordem, 
baseadas no mito. Uns mitos, iniciados nos 
segredos do minia, sabiam informar sobre es-
sas flautas e seu uso na pré-histórica viagem. 
Pouquíssimos, porém e apenas os doutrina-
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dos por seus avós ou pais (filhos de kumu ou 
de pajé) sabiam da relação da história com 
as cerimônias do baxsesé. Estas observações 
refletem o modo pelo o qual o mito é apre-
sentado às gerações jovens: trata-se de uma 
gradativa iniciação à sabedoria tribal, cuja 
plenitude é privilegio dos poucos escolhidos 
e para isso especialmente treinados.

De modo semelhante, encontram-se 
fragmentos da narrativa da “origem da noi-
te” (entre os Tuyúka e tukano) ou dos “três 
moleques” (os Tariania conhecem esses tex-
tos, mas seus antecessores são mais notó-
rios entre os desanas e Tuyúka). Na boca dos 
menores ou mesmo de adultos não iniciados 
e também de membros, essas histórias não 
passam de contos de aventuras, sem nenhum 
sentido de mitos. Têm, porém, forte conota-
ção ritual religiosa quando narradas por gen-
te competente, guardas das tradições e dos 
rituais, que pretende comunicar a origem ou 
o sentido das cerimônias e costumes ori-
ginados no “começo” mítico.  A história da 
“origem da noite” é, para os tukanos, mais 
um roteiro de uma série de baxsesé e do-
hasé, bênçãos e malefícios (informação de 
Antônio Lustosa, tukano de Barreira Alta no 
rio Tiquié).

5. Recitação ritual do mito

O mito atinge a máxima solenidade na sua 
expressão ritual-religiosa quando recitado na 
“cerimônia do cigarro”, durante um daburuci 
(oferta solene de presentes a uma comunida-
de). Os donos da casa ouvem a narrativa can-
tada pelos hóspedes que trouxeram o dabu-
ruci, a oferta, e cantam, por sua vez, a origem 
da própria tribo. É uma proclamação pública 
do valor e da dignidade da tribo, radicados no 
mito ancestral, que constitui a base da cons-
ciência etnocêntrica dos atuais descendentes 
dos que vieram no bojo da Cobra Grande.

Com menor alarde, mas com a mesma 
importância, pajé ou kumu receita os frag-

mentos do mito que introduzem o rito do 
baxsesé. Aqui, a narração serve como justifi-
cativa do rito, inventado por algum ancestral 
ou herói mítico para conseguir uma cura ou 
outro beneficio, e que, no momento será rea-
lizado com idêntica intenção.

O mito que relata a origem do rito é 
narrado em linguagem compreensível para 
todos. O texto do baxsesé, entretanto, é 
recitado em linguagem simbólica, figurada, 
e o seu sentido é apenas acessível ao pajé, 
kumu ou aos seus iniciados. Nem sequer 
os inimigos – por exemplo, os wa?í-maxsã, 
que continuamente ameaçavam a vida dos 
tukanos – contra os quais se dirigem os so-
pros, sabem o sentido das palavras: sentem 
apenas os seus efeitos concretos. “Quando 
o kumu tira (= nomeia) a pimenta, wa?í-ma-
xsã (gente-peixe) pensam que é pimenta 
mesmo, mas é na verdade o relâmpago lan-
çado contra ele. O kumu freqüentemente 
repete as palavraspi?tí (= com gesto mole, 
com delicadeza), mas e só para enganar os 
wa?í-maxsã, porque, na verdade, é um soco 
que os atinge... ou então o kumu fala de 
ipadu, oferece-o por meio de palavras ao 
Bëxpó (Trovão), e faz o trovão sentar-se no 
banquinho, de costas para a porta de sua 
casa. Quando o trovão contente, se senta 
e toma o ipadu, o kumu, sempre através da 
palavra e de repente, tranca a porta da casa 
do Trovão, e encosta ainda um pau do lado 
de fora para ele não abrir facilmente... As-
sim, o Trovão fica preso na própria casa, e 
não pode causar prejuízo à gente. O perigo 
está debelado. Era o que explicava o finado 
kumu João Sampaio e seu neto Álvaro, am-
bos tukanos de São Francisco no rio Tiquié. 
Em janeiro de 1969 aparece em Pari-Ca-
choeira um tukano, João Machado, ex aluno 
da Missão, filho do antigo chefe da maloca 
de Pari-Cachoeira e pai de três filhos. Vi-
nha preocupado com umas gravações feitas 
pelo Sr. Jim em 1962: “ele levou as fitas para 
o Ceará e tocou-as lá, e os que as ouviras 
morreram todos”. Não perguntei de onde 
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obtivera esta informação tão bem inventa-
da, pois as fita estão comigo e nunca foram 
para o Ceará... Mas a preocupação deste 
tukano revela sua crença na eficácia da pa-
lavra ritual: mesmo através de uma gravação 
reproduzida, a palavra produz aquilo que se 
fala no rito.

O fragmento do mito narrado antes do 
baxsesé é como uma ponte com que o gra-
vador atinge a realidade passada no mito. 
Nessa fase do rito dizem “ele procura na his-
toria o sopro, e quando o encontra tira-o”. 
Pela narração do fato pretérido, o rito se liga 
com o fato de hoje e, através da recitação do 
baxsesé, a eficácia daquela antiga cura passa 
para o caso presente. O rezador nunca atri-
bui à própria força o efeito da cura: a força 
está na palavra dos “antigos”, e ele apenas 
transmite e aplica aquela eficácia.

Em tukano, o fragmento do mito, intro-
dução ao rito do baxsesé é narrado com o 
sufixo verbal –pë, na terceira pessoa mas-
culina do singular, o que indica o passado e 
que a informação vem de terceiros.  A ce-
rimônia do baxsesé, entretanto, passa a ser 
realizada com o verbo no tempo presente, e 
já na primeira pessoa do singular: o rezador 
diz o que está fazendo. Quando se refere a 
pessoas míticas, usa a forma do passado pre-
senciado pelo falante (sufixo –wi para tercei-
ra pessoa masculina do singular): o rezador 
está testemunhando uma coisa antiga como 
se tivesse naqueles tempos presenciado o 
caso original do doador da cerimônia.

Assim, no rito do baxsesé, o kumu (ou 
pajé) constitui-se no elo pessoal entre o 
rito e o ancestral (testemunha visual) e a 
eficácia do rito aplicado no presente. O re-
zador transmite a força da palavra do herói 
ancestral e esta força produz o efeito no 
caso presente. Se não se alcança o efeito 
desejado, é porque o rezador errou na es-
colha: deveria ter escolhido outra cerimônia, 
procurado outra fórmula, mais adequada ao 
caso concreto, ou chamado outro rezador 
conhecedor da fórmula apropriada. Também 

a memória pode ser culpada: a fórmula ritual 
não foi bem pronunciada, ouve esquecimen-
to e omissão de alguma palavra importante. 
Daí a necessidade de revigorar a memória, 
repetindo e treinando as fórmulas.

Nas reuniões informais dos velhos, jun-
to ao cachiri, além da recitação dos mitos, 
ouve-se não raro os ensaios da cerimônia. 
Na paróquia de Pari-Cachoeira, conforme 
censo aproximativo feito pelo Pe. Luciano 
Chiapini em 1966, havia uns 70 kumu e seus 
aprendizes. Os aprendizes são ex-alunos da 
escola da missão, já casados e pais da família 
que estão percebendo como diminui o nú-
mero dos sabedores de ritos: morrendo os 
velhos, não haverá mais quem saiba proteger 
a esposa e os filhos das ameaças dos wa?í-
maxsã. Daí, uma atividade febril e quase de-
sesperada, para aprender ao menos as coi-
sas “mais importantes”. O Tukano Henrique 
Castro, embora filho de bayá, comprou um 
gravador para registrar os ritos de baxsesé: 
escuta e decora. Qualquer pessoa que saiba 
o rito pode aplicá-lo com igual eficácia.

Vê-se, assim, um kumu, junto com o seu 
aprendiz, na hora do caxiri, no meio de ou-
tros já iniciados e sabedores da mesma ce-
rimônia, repetindo a fórmula ritual frase por 
frase, aprovando algum trecho enunciado 
pelo kumu, ou resumindo-o com a aclama-
ção de que “foi assim mesmo”. Os ouvintes 
estão cônscios de sua pouca capacidade de 
memorizar o texto, pois deveriam ter fei-
to desde pequenos, uns jejuns, abstenções, 
purificações do estômago (vomitando cada 
manha uns 2 ou 3 litros de água com suco de 
um cipó): isto lhes teria dado maior facilida-
de para reter o texto. Forma-se, por isso um 
novo tipo de rezadores: cada um aprende 
umas poucas fórmulas, especializando-se em 
umas poucas cerimônias. Procurando para 
uma cerimônia que desconhece, terá de re-
correr a um rezador especializado.

Sendo apenas ensaios, essas conversas 
de memorização e repetição não contêm 
narrações completas, nem o cerimonial in-
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teiro de um baxsesé. Mas têm utilidade para 
o pesquisador interessado em alguma expli-
cação sobre o conteúdo do mito ou rito. O 
narrador está disposto a falar e tem a mão 
tudo o que é necessário: bebida, fumo e “co-
mida” (ipadu), além de audiência respeitosa. 
Às vezes, até se convida o pesquisador para 
circulo dos velhos, pois “agora é que se pode 
explicar tudo”. Quando o cachiri é fraco, 
algum velho até pede: “Traz um pouco de 
cachaça, que aí se explicará tudo melhor”. 
Francisco Pimentel, kumu de Bela Vista, no 
rio Tiquié, prontificou-se a explicar todo o 
perigoso assunto da Avó-do-dia, se recebes-
se uma garrafa de álcool. Como não busquei 
essa bebida, esqueceu-se da promessa.

Bibiano Vaz, kumu desâna, afirmou que 
foram os Desâna os que obtiveram todos os 
sopros quando “apareceram” saindo da Ipo-
anoré-Cachoeira. Os Tukanos nada sabiam 
disso. Mas os Desâna tiveram pena dos Tukâ-
no que eram seus cunhados (cunhados tri-
bais) e ensinaram-lhes alguns sopros.  Acres-
centou, porém, que o Tukano, ao escutar o 
que lhe ensinava o desâna, já estava bêbado 
e não “pegou” tudo. A mesma situação repe-

tiu-se quando, em março de 1968, gravamos 
o que o kumu desâna, Venceslau Alves, dizia 
ao seu cunhado tukano Henrique Castro: 
“Preste bem atenção, porque estou lhe di-
zendo coisas importantíssimas. Digo isso, só 
porque você é meu cunhado”. Sorte de Hen-
rique ter comprado o gravador: agora possui 
o tão precioso ensinamento!
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A AÇÃO COMO CRITÉRIO DE CIÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO COMO 
CRITÉRIO DE VALIDADE DO CONHECIMENTO

Juan Carlos Peña Márquez2

RESUMO

O presente texto constitui a exposição de 
uma pesquisa desenvolvida pelo autor no 
Programa de Mestrado da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal do Amazonas 
intitulada: A Escola no Tempo e no Território 
Hupdäh. A pesquisa assume, desde o início, os 
postulados da Investigação-Ação-Participante 
(IAP)3, herdeira da crítica desenvolvida ao po-
sitivismo e funcionalismo, especialmente pelo 
sentido de “neutralidade valorativa” na ciência 
e pela interpretação como sistema que exclui 
o compromisso com a ciência produzida. O 
que se coloca como questão a ser resolvida 
no campo da epistemologia é se estes pro-
cessos sucedem em quaisquer modelos de 
pesquisa, quer dizer, se a ação da produção de 
conhecimento não acontece em outros mo-
delos de pesquisa e se o fato de não se reco-
nhecer tal modelo implica dizer que não resta 
uma parte da validade deste conhecimento 
– ressalte-se que a ação produto do conhe-
cimento independe da neutralidade que o 

pesquisador coloque nela como acontece nas 
análises empírico-analíticos. Frente às aborda-
gens empírico-analíticas e fenomenológicas a 
IAP coloca o debate sobre a subjetividade do 
pesquisador e a inegabilidade de uma ação de 
conhecimento e de transformação da realida-
de no processo da pesquisa.

Palavras-chave: Pesquisa-ação; ciência; conhe-
cimento;  Antropologia indígena; educação.

Introdução

A preocupação por uma análise paradig-
mática de uma pesquisa levou-me a questio-
nar o critério de ciência de uma pesquisa 
participante. A dissertação escolhida foi a 
pesquisa desenvolvida pelo autor deste en-
saio no programa de mestrado da Faculda-
de de Educação da Universidade Federal 
do Amazonas intitulada: A Escola no Tempo 
e no Território Hupdäh. A pesquisa assume 
desde o início os postulados da Investigação-

____________________
2 Doutorando no Programa de Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Mestre em educação pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Professor na UEA de Tabatinga.
3 A Investigação-Ação-Participante é um dos nomes que recebe o que em Brasil deu-se a conhecer como Pesquisa Participante ou 

Pesquisa Ação, fundamentalmente nos trabalhos de educação popular de Paulo Freire e em muitas outras pesquisas desenvolvidas 
por Carlos Rodrigues Brandão e sua equipe de trabalho. Parte destes exercícios estão expostos nos livros Pesquisa Participante 
(1981) e Repensando a Pesquisa Participante (1987), organizados por Brandão.
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Ação-Participante (IAP) , herdeira da crítica 
desenvolvida ao positivismo e funcionalismo, 
especialmente pelo sentido de “neutralidade 
valorativa” na ciência, e pela interpretação 
como sistema que exclui o compromisso 
com a ciência produzida. 

A partir dos fundamentos do materialis-
mo histórico, da dialética e particularmente 
do conceito de Práxis, a pesquisa participante 
desenvolve a ciência como um compromisso 
que se transforma em pesquisa participante 
vinculando o pesquisador na ação tanto do 
processo de pesquisa quanto dos seus resul-
tados.  Além das críticas à neutralidade e aos 
sistemas interpretativos a IAP faz uma dupla 
abordagem: de uma parte coloca o conheci-
mento como um produto coletivo em que 
participam o pesquisador e a comunidade 
ou grupo social com os que se desenvolve 
a pesquisa, dirigida à transformação da rea-
lidade que está sendo estudada; e de outra 
questiona o desenvolvimentismo da ciência 
como contraditório a sistemas de equilíbrio 
ambiental e social a serem superados por 
estes métodos de construção coletiva de 
conhecimento.

Nesta reflexão sobre a IAP surgem algu-
mas dúvidas ou preocupações que não pre-
tendo desenvolver neste trabalho, mas que 
são um produto do debate epistemológico 
que acrescenta o interesse pelos produtos 
e pela continuação das reflexões sobre a 
abordagem metodológica da ciência Elas são: 
Que fica por fora da ciência? São exatas as 
ciências exatas? É improvável subjetivar o 
homem sem fazer dele um produto exato 
para as ciências empíricas? E finalmente é o 
homem que não pode ser objeto da ciência, 
ou a ciência é tão limitada que não pode dar 
conta do Homem no seu conjunto?

As pistas estão sendo procuradas na pes-
quisa ação, não só na ação como critério de 
verdade, quer dizer não só colocando a ação 
como justificativa totalizante da ciência, e 

sim problematizando a ação no conjunto das 
perspectivas de ciência, sejam elas empírico-
analíticas, hermenêutico-interpretativas, ou 
crítico dialéticas, sem nenhuma pretensão 
de incomensurabilidade mas sem negar que 
pode ser esse o abismo onde as perguntas 
não sejam mais respondíveis, ou onde o pa-
radigma encontre uma fratura maior.

1. Participação e ciência numa pesquisa 
ação com os hupdäh no noroeste 
amazônico

“Como é possível que todos estes selvagens, que passam 
o tempo a fazer rituais de feitiçaria, rituais propiciató-

rios, bruxedos, desenhos, etc., não se esqueçam de fazer 
flechas verdadeiras com arcos verdadeiros, com estratégias 

verdadeiras”
L. Wittgenstein 4

1.1 Abordagem conceptual

A abordagem conceptual será analisa-
da a partir das perguntas que se desenvol-
veram na pesquisa em relação à história, à 
realidade sociocultural e à cultura. Nelas se 
identificam o papel que jogam, a história e a 
realidade sociocultural, na compreensão da 
realidade de um povo particular: os Hupdäh, 
assim como se aborda a cultura desde uma 
perspectiva dinâmica e mutante dentro da 
realidade social.

Perguntas sobre a história dos Hupdäh: Já a. 
no início, no primeiro capítulo da disserta-
ção se colocam as visões sobre a história 
partindo da análise crítica do conceito de 
história e da forma como a história dos 
Hupdäh tem sido colocada por pesquisa-
dores, missionários e outros povos indí-
genas. Coloca-se aos Hupdäh como su-
jeitos históricos, assim como são trazidos 
ao contexto para participar numa nova 

____________________
4 Citado por Morin em Introdução ao Pensamento Complexo, Instituto Piaget (1990)
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valorização onde eles participem da sua 
própria história. Coloca-se então a his-
tória nas mãos de um povo, em troca de 
construir uma sobre ele. De outra parte 
se faz uma análise histórica das relações 
sociais e culturais com outros povos indí-
genas, com missionários e com o mundo 
ocidental.
Perguntas sobre a realidade sociocultural: b. 
A análise da realidade sociocultural se faz 
a partir de etnografias e histórias elabo-
radas por pesquisadores, historiadores e 
missionários, em interação com a reali-
dade atual que é analisada pelas próprias 
comunidades através de metodologias 
participantes, assim como pela análise re-
alizada pelo pesquisador. Questões como: 
Qual era a estrutura social? Como ela 
tem-se modificado? Como se resolvem 
hoje os problemas alimentares? Devida-
mente consideradas em relação ao espa-
ço territorial, que tem muita presença na 
pesquisa, motivam a participação oral.
Perguntas sobre a cultura: A cultura não c. 
é colocada como estática, porém é pre-
ciso saber que mudou, como isto mudou. 
O território é de novo uma fonte de re-
flexões para a compreensão da condição 
de nômades, da sua sedentarização e a 
renovação de seu interesse em voltar 
a se movimentar. A identidade é reco-
nhecida como em permanente transfor-
mação em relação dinâmica com o que 
permanece. As tradições se reinventam, 
se ressignificam em concordância com 
as condições sociais produto da relação 
com outros povos indígenas, com o mun-
do ocidental e com as suas próprias mu-
danças adotadas.
A pesquisa, ao mesmo tempo em que de-

senvolve uma reconstrução histórica e cul-
tural dos Hupdäh, procura a validade destes 
critérios na reconstrução histórica feita pe-
los próprios Indígenas desde a metodologia 
participante que será explicitada no decor-
rer desta análise.

No nível conceptual assume-se a IAP 
outorgando nela um conhecimento que 
tem origem no saber popular, na sua in-
corporação na construção coletiva de co-
nhecimento que parte do reconhecimento 
como sujeitos de todos os atores que na 
sua produção participam, das suas subjeti-
vidades e da intersubjetividade. Este saber 
popular tem-se incorporado aos discursos 
da ciência, do conhecimento por meio das 
pesquisas participantes como uma mate-
rialização de projetos políticos alimenta-
dos pelas lutas populares e sociais que têm 
uma raiz fundamental no marxismo, mas 
que tem-se bifurcado com o desenvolvi-
mento de diversos movimentos sociais 
que dela se alimentaram. 

Assim a teoria e a prática encontram-
se não só no pesquisador e sua ação, mas 
no conhecimento que é produzido por ele 
e pelos outros atores que são reconhe-
cidos como produtores de conhecimento, 
ao mesmo tempo em que o próprio co-
nhecimento gera uma ação transforma-
dora. “Comparativamente com as outras 
concepções de ciência, podemos colocar 
ainda algumas diferenças. Enquanto a con-
cepção analítica tem a causalidade como 
eixo da explicação científica e a fenomeno-
lógico-hermenêutica tem a interpretação 
como fundamento da compreensão dos 
fenômenos, a dialética considera a ação 
como a categoria epistemológica concei-
tual” (GAMBOA, 2002). Esta praxes é ge-
radora de um conhecimento qualificado 
para a compreensão própria da realidade 
por parte da comunidade onde se desen-
volve a pesquisa, o que tem se chamado o 
empoderamento (empowerment) das co-
munidades a partir de um novo processo 
de construção do conhecimento.

A pesquisa ação não é colocada como 
uma nova ciência emancipatória e revolve-
dora de todos os conflitos da humanidade, 
mesmo porque é nos conflitos reconhe-
cidos como criadores e transformadores 
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que ela surge. Ela pode orientar sistemas 
de cooperação de trabalho sem modifi-
car o sistema de produção; pode orientar 
processos educativos sobre o médio am-
biente, sobre ações sociais de tipos coo-
perativo, ambiental, religioso articulando 
coletivos sociais. Por isto se apresenta 
esta análise como uma tentativa de sepa-
rar o conhecimento como uma primeira 
ação, que transforma os sujeitos que nela 
participam (pesquisador, povo Hupdäh, 
Professores, Estado, ONG’s), pela sua in-
teração e pela interação com o objeto de 
pesquisa (a educação diferenciada para ser 
aplicada aos Hupdäh). O conhecimento é 
um produto que transforma a realidade 
desde o seu próprio processo de produ-
ção; mas se analisa um segundo momento 
da ação produto do conhecimento que é 
o que é colocado como empoderamen-
to porque as comunidades que vão ser 
afetadas pelo seu produto participam na 
sua construção e se apropriam dele. Da 
mesma maneira o pesquisador ou pesqui-
sadores atuam em relação ao produto da 
pesquisa seja se distanciando dela ou se 
comprometendo com a sua transforma-
ção em concordância com os resultados 
que se tem produzido.

O que se coloca como questão para 
resolver no campo da epistemologia é se 
estes processos sucedem em quaisquer 
modelos de pesquisa, quer dizer, se a ação 
da produção de conhecimento não acon-
tece em outros modelos de pesquisa e se 
o fato de não reconhece-lo não resta uma 
parte da validade deste conhecimento; e 
de outra parte a ação produto do conhe-
cimento independe da neutralidade que o 
pesquisador coloque nela como aconte-
ce nas análises empírico analíticos.  Ainda 
fica em questão se a intersubjetividade 
usada nos processos interpretativos de 
pesquisa não abandona a ação que acon-
tece independentemente do querer dos 
pesquisadores-analisadores.

1.2 Abordagem metodológica

A IAP supõe sujeitos que pesquisam de 
maneira coletiva, além de serem o produto 
de um estilo de pensamento, são conscien-
tes desta pertencia, quer dizer, reconhecem 
sua subjetividade e intersubjetividade na 
produção de conhecimento. Existe também 
como pressuposto o conhecer, o objeto a 
ser conhecido. Este objeto está condicio-
nado historicamente e sócio-culturalmente, 
existe como objeto de pesquisa enquanto 
produto histórico e cultural, e é transforma-
do pelos sujeitos no processo de conheci-
mento ao mesmo tempo que transforma os 
sujeitos que o conhecem.  Além disto, existe 
uma interação entre estes fatores que parti-
cipa da construção do conhecimento, assim 
o expõe Fleck (1986, p. 87) “Os três fatores 
que participam no conhecer – o indivíduo, 
o coletivo e a realidade objetiva (o que está 
por conhecer) – não são uma coisa assim 
como entidades metafísicas; também elas 
são pesquisáveis, quer dizer estão relaciona-
das entre si de outras maneiras”.

Não pode existir um modelo só de pes-
quisa participante, um modelo único que re-
solva as dificuldades técnicas e instrumentais. 
Pelo contrário, a IAP promove a diversidade 
dos métodos, dos instrumentos, reconhe-
cendo sempre o critério de produção cole-
tiva de conhecimento. Sua qualidade frente 
a outros métodos de pesquisa é particular-
mente o reconhecimento das subjetividades 
que interagem na sua produção, assim como 
a negação da sua inocência frente ao conhe-
cer. Frente às abordagens empírico-analíticas 
e fenomenológicas, a IAP coloca o debate 
sobre a subjetividade do pesquisador e a 
inegabilidade de uma ação de conhecimento 
e de transformação da realidade dentro do 
mesmo processo da pesquisa.

Além das fundamentações paradigmáti-
cas da produção de conhecimento na IAP, 
ela está dotada de uma visão de mundo, vi-
são que coloca uma ênfase fundamental no 
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reconhecimento da capacidade de produzir 
conhecimento por todos os indivíduos; re-
conhece a sua subjetividade, mas não tem a 
pretensão de objetivar esta subjetividade é 
a partir das múltiplas subjetividades que se 
determina o objeto de conhecimento. Então, 
na pesquisa com os Hupdäh, estes partici-
pavam como sujeitos, os professores, as ins-
tituições, as ONG’s, e o objeto da pesquisa 
era a educação.

Os problemas fundamentais dos crité-
rios de validade da IAP na escola Hupdäh 
seriam então, não a aceitação, ou não, da 
subjetividade, mas os instrumentos, médios, 
mecanismos e resultados que permitiram a 
colocação em explícito destas subjetividades 
e o reconhecimento da produção de um 
conhecimento novo, coletivo, em relação 
á questão da educação e outros aspectos 
tangenciais que traspassam a educação; de 
outra parte a validade transfere-se ao resul-
tado da pesquisa, ao que ela mudou nas re-
lações dos sujeitos (atores sociais, políticos, 
culturais) em relação a educação Hupdäh. Já 
nos resultados apresentados na pesquisa são 
colocadas algumas das determinações toma-
das pelos atores na transformação da escola 
e da educação entre os Hupdäh.

Na pesquisa são utilizadas uma série 
importante de referências bibliográficas e 
históricas, como um processo de contex-
tualização que possibilita uma abordagem 
participante na medida que se reconhecem 
os atores sociais, suas identidades e con-
tradições, assim como a compreensão dos 
conceitos e visões de cultura.  A partir des-
te arcabouço se instrumenta a elaboração 
de mapas falantes que são elaborados pelas 
comunidades, no seu espaço comunitário e 
com uma prioridade na reflexão colocando 
o território, a mobilidade e a representação 
do conhecimento em relação a si mesmos e 
em relação à escola e ao mundo ocidental. 
Uma reflexão especial é dedicada ao tempo 
para o processo de conhecer, de socializar 
a cultura e sua relação com o tempo não 

indígena, quer dizer, com o tempo da escola, 
da saúde e das organizações governamentais 
e não governamentais. O Calendário, que foi 
uma aproximação, permitiu uma valoração 
da necessidade do reconhecimento das dife-
rentes subjetividades dada particularmente à 
diferença na concepção de tempo. 

Os produtos apresentados na pesquisa 
incluem compromissos estabelecidos pelas 
autoridades educativas em relação às polí-
ticas a desenvolver em relação à educação 
dos Hupdäh, os compromissos das organiza-
ções governamentais e não governamentais 
e as ações que adiantariam os Hupdäh em 
relação à educação e aos seus espaços de 
reflexão sobre o conhecimento. Até o final 
permanece a visão de mobilidade quando se 
coloca que o caminho continua e que exis-
tem incertezas em relação ao resultado do 
processo, mas se reconhece como produto 
da pesquisa uma reorientação desse proces-
so em benefício: do uso dos recursos públi-
cos e de organizações não governamentais, 
da eficiência dos seus programas e projetos; 
e para os Hupdäh, o reconhecimento de 
uma nova etapa de relação com a sociedade 
mais abrangente, já não só respeito da edu-
cação, e sim do conjunto das atividades de 
interação, assim como ficou a sua reflexão 
com o território e conhecimentos próprios 
dos quais só eles determinarão sua utilidade 
e utilização.

2. Aprofundando a reflexão sobre a 
questão

À medida que se desenvolve uma apro-
ximação à epistemologia, tem-se uma maior 
proximidade, não com a verdade ou com os 
critérios finais sobre a ciência, mas à proble-
matização das verdades e das ciências. Neste 
sentido, a ontologia quando é percebida des-
de a academia, constituí-se também numa 
reflexão sobre o método, sobre o como se 
desenvolvem as pesquisas e quais são as suas 
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potencialidades assim como quais são as res-
ponsabilidades do pesquisador. Por esta razão 
acrescento algumas reflexões sobre os cole-
tivos e estilos de pensamento direcionados à 
antropologia e ao antropólogo, deixando en-
trever as preocupações próprias no processo 
da pesquisa sobre a educação Hupdäh.

2.1 Estilos de pensamento

A formação profissional das ciências so-
ciais e/ou humanas está orientada desde uma 
orientação empírico analítica, em menor grau 
hermenêutico interpretativa e produto das 
lutas sociais da América Latina pela influência 
do marxismo.  A IAP não tem construído uma 
escola, tem tido pouca influência na forma-
ção dos profissionais da região e tem tido um 
desenvolvimento ainda que permanente dis-
perso e desarticulado. No entanto, são mui-
tas as ferramentas para tentar articular estas 
experiências à luz do espaço político e social 
que podem estar ganhando hoje os chamados 
movimentos sociais.

Fica como produto desta experiência a 
idéia de iniciar a desenvolver uma “vigilância 
epistemológica” e não aceitar como impró-
pria a participação do pesquisador, partindo 
do reconhecimento da ação no conjunto da 
produção científica, quer dizer, não aceitar 
como dada a impossibilidade de cientificidade 
da IAP, vigiando ou avaliando os seus proce-
dimentos e potencialidades e desenvolvendo 
seus diálogos com os outros paradigmas dos 
quais alimenta-se ou aos quais contrapõe-se.

3. Coletivos de pensamento

Os coletivos de pensamento formados 
a luz da IAP fundaram-se nos precurso-

res, onde se destacam Orlando Fals Borda 
(Campesinos de los Andes, 1961 e Causa 
Popular Ciencia Popular, 1972), na Colôm-
bia e Paulo Freire (1970) e Carlos Rodrigues 
Brandão no Brasil (1981); o desenvolvimen-
to de lutas sociais diversas e o surgimento 
dos novos movimentos sociais são a segunda 
fonte mais importante. A partir de ali grupos 
de trabalho popular, políticos, independen-
tes, ligados a ONG’s se espalharam por toda 
América Latina, tem presença em outros 
países do terceiro mundo dos quais se co-
nhecem experiências da Índia, e finalmente 
tem algumas perspectivas participantes na 
Europa e nos Estados Unidos5. Não existe 
uma pretensão destes coletivos de articular 
unificadamente uma proposta paradigmáti-
ca da IAP o que tem desenvolvido diálogos 
mais locais e até regionais sem chegar a um 
debate que dinamiza-se o debate metodoló-
gico e epistemológico. 

Estes coletivos têm gerado colocações 
muito diversas em relação ao critério de ci-
ência da IAP e até tem aceitado uma certa 
subalternidade6 frente a metodologias que 
tem na academia uma maior aceitação como 
ciência, quer dizer tem aberto o espaço para 
que as análises empírico-analíticas tenham 
maior relevância, e tem-se confundido entre 
as análises hermenênutico-interpretativos e 
a crítica-dialética sem desenvolver uma teo-
ria de conhecimento. 

Nestes coletivos de pensamento se tem 
formado duas premissas que os identificam: 
1) O conhecimento não pertence a uma 
classe social determinada, não é domínio 
exclusivo de especialistas ou de universida-
des; ele deve ser construído, produzido ou 
desenvolvido de maneira coletiva e nele par-
ticipam como atores reais os membros das 
comunidades onde as pesquisas ou trabalhos 
sociais, políticos ou econômicos se desen-

____________________
5 No texto da Marcela Gajardo na bibliografia encontram-se algumas referências a estes desenvolvimentos.
6 Esta subalternidade fica expressa no artigo de Michel Thiollent, incluído no livro já citado de BRANDÃO (1987): “A PA não pre-

tende substituir todas as outras (metodologias). Em particular ela se aplica a grupos de pequena ou média dimensão; técnicas mais 
abrangentes sempre serão necessárias.”
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volvem, assim como cientistas, pedagogos, 
professores e outros atores que podem ter 
ou não uma vinculação direta com as comu-
nidades e 2) O conhecimento é produzido 
com uma finalidade transformadora da reali-
dade na qual se desenvolve.

Então a produção de conhecimento es-
tabelece o compromisso na metodologia de 
reconhecer a participação de múltiplas sub-
jetividades na construção do conhecimento 
assim como é estendida à função social do 
conhecimento, ou para que serve o conhe-
cimento. Neste processo o diálogo, o con-
versar, o discutir, o escutar (Buenaventura 
1995) ganham uma prioridade pedagógica 
dos coletivos sociais, que coloca em um nível 
diferente ao pesquisador e à produção do 
conhecimento. A metodologia implica uma 
visão de mundo que reconhece nos outros 
um saber, ainda que ele não seja científico; 
uma reflexão sobre o saber e a sua mate-
rialização, ainda que seja só no campo das 
idéias, que não implica a transformação da 
subjetividade.

Uma ordem esperada, uma conduta es-
perada, uma comprovação, esta é uma carga 
da metodologia, então a IAP se propõe co-
locar coletivamente essas ordens esperadas, 
as condutas esperadas no processo do co-
nhecer, e sua validade só podem ser com-
provadas na transformação e na orientação 
das transformações que o conhecimento 
gera. Na IAP pode-se colocar perfeitamente 
a argumentação de Habermas (1982, p. 347) 
sobre o interesse do conhecimento:

A universalidade dos interesses do conhe-
cimento significa que as condições de re-
produção da espécie ou da forma da vida 
sociocultural impõem-se, como tais, nas 
áreas de objeto. E trata-se de uma base de 
interesses porque as estratégias cognitivas 
da produção de um (verdadeiro) saber 
utilizável técnica, prática e emancipatoria-

mente se referem a classes gerais de pro-
blemas da reprodução da vida, postos de 
antemão com os elementos constituintes 
dos sistemas sociais.

Uma expectativa aberta sobre a IAP, pode 
fazer convergir os fundamentos de Fleck so-
bre a condição histórico-conceptual, psico-
lógica e sociológica-conceptual do conheci-
mento, com o conhecimento e interesse de 
Habermas, para recuperar o solo epistemo-
lógico do saber como histórico7, sua ação, e 
a transformação como o seu produto, sem 
fechar as portas à cientificidade nem su-
balternizar-se frente a outras metodologias 
de produção de conhecimento legitimados 
como ciência.

4. O antropólogo como pesquisador 
atuante na sua prática “científica”

A modo de reflexão final, e consideran-
do limitado o desenvolvimento da discussão 
deste trabalho dadas as potencialidades pos-
sibilitadas na disciplina, coloca-se em jogo 
o antropólogo, não para redundar na sua 
possibilidade de compromisso com a pro-
dução coletiva de conhecimento e de ação 
transformadora que sugere a IAP, mas, para 
ampliar o quadro das preocupações da an-
tropologia como disciplina e como ciência.

A ação é problemática como produto da 
ciência, especialmente porque a IAP corre 
o risco de ser utilizada como instrumento 
de manipulação, seja para coptação institu-
cional das organizações sociais e populares, 
seja para o desenvolvimento de sistemas 
produtivos onde o trabalhador sinta-se o 
dono da empresa; ou de outra parte seja um 
instrumento de “inserção para manipular ou 
inserção para agitar” que previne Fals Bor-
da (In BRANDÃO 1987, p. 139). A validade 

____________________
7 Embora este elemento esteja fundamentado como critério de ciência nos análises crítico-dialéticos: “Nas pesquisas dialéticas, o 

homem é tido como ser social e histórico; embora determinado por contextos econômicos, políticos e culturais, é o criador da 
realidade social e o transformador desses contextos” (GAMBOA 2002)
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do respeito aos conhecimentos produzidos 
através da pesquisa participante não podem 
ficar exclusivamente no cenário da ação, este 
conhecimento implica um treinamento, uma 
formulação teórica, conceptual, que dê susten-
tabilidade ao processo metodológico.

Isto significa que o processo metodológico 
não se explica por si mesmo, ele tem que ser 
explicitado e convalidado frente à sociedade 
na qual se desenvolve a pesquisa-ação. A condi-
cionalidade histórica da ciência exige um reco-
nhecimento da condicionalidade histórica não 
só da sociedade pesquisada senão também a 
condicionalidade histórica do pesquisador, es-
pecialmente na perspectiva antropológica. Isto 
particularmente porque a antropologia consti-
tui-se neste processo de IAP como um diálogo 
entre histórias.

De outra parte, reconhecendo a amplitude 
da Antropologia, é preciso estabelecer que ela 
não é só produzir pesquisas etnográficas, etno-
lógicas, etnohistóricas, etc., mas ter uma expo-
sição da sua metodologia, como foram feitos os 
processos de levantamento dos dados, como 
eles são analisados, e como são apresentados 
os resultados. A antropologia não é autopoi-
ética, não se explica por si mesma, é preciso 
expô-la, quer dizer, quais são os fundamentos 
que a antecedem como respostas ou como 
produtos, qual é a sua filosofia, seus critérios 
de construção do conhecimento e sua meto-
dologia.  Assim como ficam as preocupações 
com a cientificidade da IAP, amplia-se à antro-
pologia a sua possibilidade de se alimentar de 
outros critérios de validade e de verdade que a 
fortaleçam como disciplina ou como ciência.
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HISTÓRIA DO CONCEITO DE SOCIEDADE CIVIL

Dorli João Carlos Marques8

Iracelma Magalhães da Costa Marques9

RESUMO

O texto discute a trajetória histórica do con-
ceito de sociedade civil, desde as concepções 
organizativas dos gregos e dos romanos da 
Antiguidade Clássica, passando pelos jusna-
turalistas da Idade Moderna, por alguns dos 
principais filósofos iluministas da fase inicial 
da Idade Contemporânea, chegando até Karl 
Marx e Antônio Gramsci. A discussão acerca 
da gênese e evolução do conceito torna-se 
relevante e oportuna na medida em que se 
observa hodiernamente o uso indiscriminado 
e muitas vezes irrefletido da expressão so-
ciedade civil. Optou-se por dar maior relevo 
às discussões contemporâneas sobre o con-
ceito devido às contribuições advindas das 
concepções marxiana e gramsciana de socie-
dade civil e sua relação com as concepções 
incorporadas de diversos movimentos sociais 
não conservadores e Organizações Não-Go-
vernamentais. Observou-se que da concep-
ção original dos gregos e romanos antigos na 
qual sociedade e Estados são compreendidos 
como estando intimamente relacionados, até 

a concepção atual que postula uma clara dis-
tinção entre sociedade civil, Estado e socie-
dade, o conceito foi incorporando, ao longo 
da trajetória, significados que expressam in-
tensas discussões, notadamente nos campos 
político e filosófico.

Palavras-chave: Sociedade civil; Estado; Socie-
dade.

Considerações iniciais

A discussão desta temática reveste-se de 
uma importância especial na medida em que 
o uso quase indiscriminado da expressão “so-
ciedade civil”, notadamente após a onda neo-
liberal que assolou o mundo nas duas últimas 
décadas, ofuscou sua abrangência e significa-
do, o que tem dificultado uma compreensão 
mais clara das problemáticas contemporâ-
neas, notadamente aquelas relacionadas às 
políticas públicas, ao mundo do trabalho, aos 
movimentos sociais e à atuação das Organiza-
ções Não-Governamentais (ONGs).

____________________
8 Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), doutorando em Educação pela 

Universidade Santiago de Compostela - Espanha (USC) e professor do Centro Educacional Adalberto Valle e da Faculdade Sale-
siana Dom Bosco (FSDB).

9 Mestranda em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e coordenadora Pedagógica do 
Projeto CEL da UFAM
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Este texto pretende contribuir com a 
reflexão desta temática a partir de alguns 
pressupostos teóricos que apontam para a 
gênese e as transformações que o conceito 
“sociedade civil” assumiu ao longo da His-
tória. Espera-se que desta reflexão sejam 
reacesas as discussões referentes à constru-
ção do conceito e sua importância nos dias 
atuais.

Na trajetória do conceito de sociedade 
civil, as idéias a ele associadas assumem dife-
rentes concepções, aparecendo como mol-
dura político-teórica que incorpora as mais 
diversas propostas de organização. Nesse 
sentido, o texto procura resgatar as raízes 
do conceito na Antiguidade Clássica, passan-
do pelos pensadores jusnaturalistas, pelos 
filósofos iluministas, pelas concepções mar-
xiana e gramsciana, chegando às discussões 
hodiernas, bastante imbricadas ao conceito 
de terceiro setor. 

O texto enfatiza as discussões contem-
porâneas do conceito sociedade civil por 
compreender que, a partir de uma maior 
divulgação dos estudos de Gramsci, através 
da publicação das obras intituladas “Cader-
nos do Cárcere”, o conceito marxiano, até 
então predominante foi, saudavelmente, 
confrontado.

Metamorfoses históricas do  
conceito

A história do conceito de sociedade civil 
remonta às concepções clássicas dos Gregos 
e romanos, período no qual as preocupações 
com as formas organizativas do cidadão em-
polgavam os cidadãos nas suas salutares que-
relas públicas. É possível encontrar referên-

cia ao termo nas teorias jusnaturalistas10 do 
século XVII, uma clara influência do conceito 
de sociedade herdada do estoicismo11 grego 
e legada ao ocidente pelos textos dos escri-
tores latinos – especialmente de Cícero. De 
acordo com Abbagnano (1998, p. 912),

[...] nos escritores clássicos da Grécia, os 
aspectos estatal e social encontraram-se 
fundidos e não se distinguem do concei-
to de polis; graças ao cosmopolitismo dos 
estóicos, foram dissociados e, portanto, a 
expressão sociedade passou a ser consi-
derada independente do estado, da organi-
zação política. Foi expondo a doutrina dos 
estóicos, que Cícero disse: ́ nascemos para 
a agregação dos homens e para a socieda-
de e a comunidade do gênero humano.`

Esta primeira construção, legada ao oci-
dente pelos romanos, tem nos jusnaturalis-
tas um propulsor das teorias a respeito do 
surgimento do Estado. Estes a apresentam 
como sendo um avanço em relação ao es-
tado de natureza. Para os jusnaturalistas, do 
século XVII, o conceito de societas civilis foi 
introduzido em contraposição ao de socie-
tas naturalis. Tem-se, assim, a expressão So-
ciedade Civil como sinônimo de sociedade 
política e, portanto, de Estado. 

Esta formulação permite concluir que 
antes da instituição da sociedade civil, os ho-
mens se relacionavam com base apenas nas 
leis naturais. De acordo com Locke (apud 
OLIVA, 2004, p. 01) há muito existe uma cla-
ra distinção entre sociedade natural e socie-
dade política, qual seja:

[...] aqueles que se reúnem num só Cor-
po e adotam uma Lei comum estabelecida 
e uma Magistratura à qual possam apelar 
para resolver controvérsias entre eles e 
punir os ofensores convivem numa Socie-

____________________
10 Seguidores da Doutrina segundo a qual existe e pode ser concebido um “direito natural”(ius naturle), ou seja, um sistema de 

normas de conduta intersubjetiva diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado (direito positivo). (BOBBIO, 
Norberto; MATTEUCCI, Nicola & PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1983, 
p. 655).

11 Participantes da Escola filosófica grega do período hlenístico. Compartilhavam da idéia do primado da questão moral sobre as te-
orias e o conceito de filosofia como vida contemplativa acima das preocupações e das emoções da vida comum. (ABBAGNANO, 
Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 375).
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dade Civil enquanto que os que não têm 
semelhante instância comum [...] estão 
ainda no estado de natureza

A Sociedade Civil, nesse momento 
histórico compreendido como o Estado, 
surge, então, em contraposição ao estado 
natural, garantindo aos indivíduos direito à 
paz, à liberdade, à propriedade, à seguran-
ça, direitos esses ameaçados pelos confli-
tos existentes no “estado natural” (Bob-
bio, 1992).

Essa concepção é parte significativa 
das teorias a respeito do surgimento do 
Estado, notadamente as jusnaturalistas que 
apresenta o Estado como um avanço em 
relação ao estado de natureza. Segundo 
Hobbes (apud OLIVA, 2004, p. 02),

[...] O estado de natureza caracteri-
zar-se-ia pela barbárie, pelas guerras 
permanentes de todos contra todos e, 
logo, pela insegurança. Somente a insti-
tuição de um poder irresistível poderia 
trazer paz, fazendo com que os homens 
atuassem conforme os ditames da razão. 
Assim, através do contrato social, os 
homens consentem em transferir todos 
os seus poderes ao Estado em troca da 
segurança. Percebe-se nitidamente a no-
ção de progresso no sentido sociedade 
– Estado, bem como ocorre em Locke, 
Rousseau e outros tantos autores mo-
dernos, apesar das diferentes concep-
ções de Estado.

Entretanto, Bobbio (1992), introduzin-
do a discussão sobre o conceito de so-
ciedade civil fala de um “conceito negati-
vo” (p. 32) enquanto esfera das relações 
não reguladas pelo Estado, em oposição 
a um “conceito positivo” (p. 34), como o 
lugar onde surgem e se desenvolvem os 
conflitos econômicos, sociais, ideológicos, 
religiosos, os quais as instituições estatais 
têm o dever de resolver, seja através da 
mediação, seja através da repressão.

O autor supracitado afirma que o eixo 
sociedade civil/Estado e as relações de de-
terminação refletem, em suma, a preocu-

pação com as questões relativas ao poder. 
No curso do pensamento político, a ex-
pressão sociedade civil teve vários signifi-
cados. Sua interpretação não é, portanto, 
única ou tampouco consensual. É fruto da 
visão do poder e suas relações.

De Hobbes a Hegel, a tendência foi consi-
derar o Estado ou sociedade política, em rela-
ção ao estado de natureza - sociedade natural, 
“como o momento supremo e definitivo da 
vida comum e coletiva do homem, ser racional. 
Assim, o Estado é concebido como produto da 
razão ou como sociedade racional.” (BOBBIO, 
1992, p. 36). Nessa tendência, se mesclam tanto 
as teorias realistas, que descrevem o Estado tal 
como é; quanto as jusnaturalistas, notadamen-
te de Hobbes, Rousseau e Kant, que propõem 
modelos ideais de Estado.

Em outro estudo, Bobbio (1983), postula 
que, a partir de Hegel, o processo de racio-
nalização do Estado atinge seu auge. Para ele, 
a sociedade civil se coloca entre a forma pri-
mitiva e a forma definitiva do espírito objeti-
vo e representa o momento no qual

[...] a unidade familiar, através do surgimen-
to de relações econômicas antagônicas, 
produzidas pela urgência que o homem 
tem em  satisfazer suas próprias necessi-
dades mediante o trabalho, se dissolve nas 
classes sociais (sistema das necessidades). 
É então que a luta de classes acha uma 
primeira mediação na solução pacífica dos 
conflitos através da instauração da lei e da 
sua aplicação (administração da justiça). 
É então, enfim, que os interesses comuns 
encontram uma primeira regulamenta-
ção meramente externa na atividade da 
administração pública e na constituição 
das corporações profissionais. (BOBBIO, 
1983, p. 1206).

Nesta perspectiva, a idéia de sociedade 
civil possui algumas características do Esta-
do, mas ainda não se caracteriza como tal, 
se aproximando daquilo que Hegel define 
como sendo o Estado externo, na medida 
em que falta à sociedade a característica da 
organicidade.
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A mudança de sociedade civil para Es-
tado se verificaria quando cada uma das 
partes da sociedade, nascidas da dissolução 
da família, se unificaria num conjunto orgâ-
nico.

[...] Hegel contraria, assim, as teorias pre-
cedentes, muito caras aos jusnaturalistas, 
que, identificando o Estado com socie-
dade civil (como a associação voluntária 
que nasce de um contrato para a prote-
ção dos indivíduos), não se apercebiam da 
excelência dele (BOBBIO, 1983, p. 1208).

Com Marx ocorre a grande dicotomia 
sociedade/Estado, própria de toda a filoso-
fia política moderna. A sociedade natural 
dos jusnaturalistas e a sociedade civil de 
Marx indicam a esfera das relações econô-
micas intersubjetivas indivíduo/indivíduo, 
ambos independentes, abstratamente iguais, 
contrapostas à esfera das relações políticas, 
que são relações de domínio.

Em contraste com o primeiro modelo, 
o Estado não é mais concebido como su-
peração, mas sim como conservação, pro-
longamento e estabilização do estado da 
natureza: no Estado, o reino da força não é 
suprimido, mas, antes, perpetuado com uma 
única diferença: a guerra de todos contra 
todos foi substituída pela guerra de uma 
parte contra a outra.

A sociedade, da qual o Estado é o supre-
mo regulador, não é uma sociedade natural, 
mas uma sociedade determinada, caracteri-
zada por certas formas de produção e de 
relações sociais. Portanto, o Estado, aqui 
compreendido como comitê da classe do-
minante, em vez de ser a expressão de uma 
exigência universal e racional, é a repetição 
dos interesses particularistas. O Estado não 
se apresenta mais como superação da so-
ciedade civil, mas como o simples reflexo e 
sustentáculo dela.

Bobbio (1983) discute três elementos 
fundamentais da doutrina marxiana do Es-
tado:

O Estado como aparelho coercitivo - •	
concepção instrumental de Estado, opos-
ta da concepção finalista ou ética; 
O Estado como instrumento de domina-•	
ção de classes, comitê para administrar 
os negócios da burguesia, uma concep-
ção, portanto, particularista oposta à 
concepção universalista própria das te-
orias do direito natural;
O Estado como subordinado à socieda-•	
de civil, é a sociedade que condiciona e 
regula o Estado, uma concepção negativa 
oposta à concepção positiva própria do 
pensamento racionalista.
Portanto, como aparelho coercitivo, par-

ticularista e subordinado, o Estado não é o 
momento último do movimento histórico, 
algo que não possa ser ulteriormente supe-
rado: o Estado é uma instituição provisória.

O processo de pensamento que se inicia 
com a concepção do Estado que suprime o 
estado da natureza termina quando surge e 
ganha força a teoria segundo a qual o Estado, 
por sua vez, deve ser suprimido.

Esta concepção trazida à baila por Marx 
vai ser bastante discutida após os estudos 
de Gramsci (2000) e (2002), intitulada Ca-
dernos do Cárcere. Estas obras vieram a 
público, inicialmente, logo após a Segunda 
Guerra Mundial. A partir de então, elas têm 
sido objeto de intensos estudos, ao qual se 
associam nomes como os de Norberto Bo-
bbio, Alain Touraine, Charles Taylor, Michael 
Walzer e Jurgen Habermas, entre outros.

Antônio Gramsci viveu na Itália entre 
1891-1937 e experimentou momentos histó-
ricos marcantes do século passado: a Primeira 
Guerra Mundial, a Revolução Russa, os levantes 
operários na Europa, a formação de grandes 
partidos políticos, a consolidação de regimes 
totalitários, a depressão econômica de 1929, a 
afirmação dos Estados Unidos como potência 
hegemônica mundial, dentre outros.

Nesse contexto de profundas mudanças 
na geopolítica mundial, Gramsci, contrariando 
os que pensavam que o ideal para a superação 
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da grave crise geopolítica e histórica fosse a 
afirmação de um Estado forte, com soluções 
fascistas e tendentes à centralização do poder, 
sustentava que uma nova civilização só poderia 
emergir pelo ingresso na história das massas 
livres e democraticamente organizadas.

Para Gramsci, os sistemas modernos de 
políticas democráticas se medem justamente 
pela capacidade de desenvolver uma ampla e 
dinâmica sociedade civil que permita expres-
sar plenamente as aspirações e a participa-
ção dos diferentes setores da vida coletiva.

O que interessa, portanto, não é tanto 
a consistência do aparelho de Estado ou o 
vigor econômico de grupos privados, mas a 
criatividade e a articulação entre as diversas 
associações da sociedade civil, com os indiví-
duos aprendendo a política do autogoverno 
e a gestação de valores democráticos.

Nesse sentido, o Estado, os partidos e as 
diversas instituições existentes são entendi-
dos como superáveis pela sociedade regula-
da, o lugar onde as massas podem encontrar 
as condições para se tornarem sujeitos livres 
e socializados. Por isso, a verdadeira função 
de um Estado democrático deve ser “ética, 
educativa, de impulso histórico, de elevação 
intelectual e moral das massas”. (SEMERA-
RO, 2004, p. 69).

Gramsci não se afasta do marxismo, mas 
se diferencia das interpretações usuais pela 
insistência sobre a construção de sujeitos 
historicamente ativos e organizados que 
procuram conquistar a hegemonia com os 
métodos da democracia, subtraindo-a pro-
gressivamente à esfera de influência da bur-
guesia.

Por isso, mais do que evidenciar os equí-
vocos do capitalismo, Gramsci confere uma 
ênfase particular à criatividade e à capaci-
dade de iniciativas que devem aprender a 
desenvolver as classes subalternas. Mais do 
que a preocupação em resistir à opressão, 
as classes subalternas são chamadas a buscar 
formas para sair da submissão, reinventando 
as bases de uma nova sociedade.

Sinteticamente, poder-se-ia dizer que o 
conceito de sociedade civil concebido por 
Gramsci, foi resgatado da tradição iluminista 
e hegeliana dos séculos XVIII e XIX que o 
renovou procurando interpretar as grandes 
transformações contemporâneas.

A idéia gramsciana de sociedade civil es-
pelha a nova situação, através da qual pro-
cura a plena expansão das individualidades 
e diferenciações, mas acomoda, também, aci-
ma de tudo, os fatores capazes de promover 
agregações e unificações superiores. Segun-
do Bobbio (1992, p. 98)

[...] a idéia gransciana de sociedade seria a 
sede de múltiplos organismos “privados”, 
mas nem por isto menos estatais. Seus in-
tegrantes estariam dispostos como veto-
res de relações de força, como agentes de 
consenso e hegemonia, candidatos a “se 
tornar Estado”.

O próprio Gramsci (2000) esclareceu que 
o ato de governar consiste em buscar o con-
senso dos governados, mas não apenas como 
consenso genérico e vago que se afirma no 
instante das eleições, e sim como consenso 
organizado.

Nesse sentido, o Estado tem e pede o 
consenso, mas também educa esse consenso 
através das associações políticas e sindicais, 
que, porém, são organismos privados, deixa-
dos à iniciativa privada da classe dirigente.

Para Gramsci (2002), a política representa 
fator de mediação, um campo onde se combi-
nam atos, regras e instituições voltadas para a 
conquista do poder.

Para ele, o Estado seria o principal mo-
tor de agregação e unificação das sociedades.  
Isso significa dizer que a política seria o locus 
da ética do coletivo, já que se destinava a via-
bilizar uma integração da virtude privada e da 
virtude pública, dos interesses particulares e 
da vontade geral, do Estado e da sociedade.

Hodiernamente, tem-se verificado uma 
tentativa de associar a idéia de sociedade 
civil à idéia de Terceiro Setor.
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É fato que o conceito de sociedade civil 
está na base teórica do chamado terceiro 
setor, entendido como um vasto conjun-
to de organizações sociais voltadas para o 
atendimento de necessidades e carências 
de certos segmentos da população e unidas 
por uma mesma legislação reguladora.

Entretanto, conforme postula Montaño 
(2002), é preciso atentar para a diversida-
de de concepções acerca do conceito de 
sociedade civil no âmbito do terceiro setor. 
Dentre estas, duas concepções merecem 
destaque:

para os grupos de concepção política •	
não conservadora, o terceiro setor é 
visto como a arena de ações dos grupos 
sociais empenhados na implementação 
de políticas públicas originadas das de-
mandas sociais históricas e/ou novas, 
não prescindindo do apoio do Estado;
para os grupos adeptos da teoria ne-•	
oliberal, o terceiro setor é a instância 
capacitada para substituir o Estado, tro-
cando as ações públicas permanentes 
e gerais por iniciativas tópicas ou lo-
cais não necessariamente coordenadas, 
tendo em vista uma gradual eliminação 
da responsabilidade estatal para com a 
questão social.
Dessas duas concepções, avalia-se como 

mais consistente a proposta pelo grupo não 
conservador, por sua capacidade de organi-
zação e mobilização. Trata-se, antes de tudo, 
de um campo de resistência.

Mesmo a possível fragmentação que 
possa existir nas ações desses grupos, ela 
é, em boa medida inevitável, já que espelha 
uma situação contraditória, multifacetada, 
complexa, despojada de centros organiza-
cionais.

Não há nela, ainda, por isso, sujeitos ca-
pazes de se universalizarem, ou seja, de fi-
xarem projetos em condições de converter 
a resistência em “ataque”, em estratégia de 
poder, em anúncio de um futuro desejável 
para todos.

Considerações finais

O conceito de sociedade civil se encon-
tra no cerne dos processos que levaram à 
constituição da modernidade e da pós-mo-
dernidade ocidental. Possuindo raízes na 
Antigüidade, a idéia foi se consolidando a 
partir das várias contribuições, notadamen-
te dos pensadores modernos e contempo-
râneos.

De acordo com a doutrina jusnaturalis-
ta, o conceito de sociedade civil se contra-
põe ao conceito de sociedade natural e é 
sinônimo de sociedade política e, portanto, 
de Estado. O Estado, enquanto sociedade 
civil, surge por contraste com um estado 
primitivo da humanidade em que o homem 
vivia sem outras leis senão as naturais.

Parte significativa da filosofia política 
nos séculos XVIII e XIX e da sociologia no 
século XIX esteve voltada para a questão 
de como produzir formas não particula-
ristas de ação em sociedade; daí a ligação 
entre a necessidade de se produzir formas 
modernas de solidariedade e o conceito de 
sociedade civil.

Para Gramsci, a sociedade civil se refere 
a um momento da superestrutura ideológi-
co-política.

Para Marx, a sociedade civil se assenta 
na infra-estrutura e, portanto nas bases ma-
teriais.

Por fim, cabe ressaltar que a expressão 
sociedade civil ressurgiu com bastante força 
no cenário teórico e político nos anos 80 
e que tal renascimento se deve, principal-
mente a três fatores: a) o esgotamento das 
formas de organização política baseadas na 
tradição marxista, com a conseqüente re-
avaliação da proposta marxiana de fusão 
entre sociedade civil, Estado e mercado; b) 
o fortalecimento no ocidente da crítica ao 
Estado de Bem Estar Social pelo reconhe-
cimento de que as formas estatais de im-
plementação de políticas de bem estar não 
são neutras, e o surgimento dos chamados 
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novos movimentos sociais que centram sua 
estratégia não na demanda de ação estatal, 
mas na proposição de que o Estado respei-
te a autonomia de determinados setores 
sociais; c) os processos de democratização 
da América Latina e Europa Oriental, em 
que os atores sociais e políticos identifi-
caram sua ação como parte da reação da 
sociedade civil ao Estado.

Contemporaneamente, os movimentos 
sociais têm se apoiado em tipos variados 
de conceitos a respeito de sociedade civil. 
Eles pressupõem, em diferentes combina-
ções, a concepção gramsciana de sociedade 
civil, Estado e mercado. Nesses movimen-
tos também é possível constatar a tentativa 
de se preservar alguns aspectos chaves da 
crítica marxista à sociedade burguesa.

Os movimentos sociais contemporâ-
neos reivindicam a defesa de uma série de 
direitos. Nessa perspectiva, o fim último 
desses movimentos não é mais a reestrutu-
ração do Estado a partir de um novo prin-
cípio, mas a redefinição das relações entre 
Estado e sociedade, sob o ponto de vista 
desta última.
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PARICATUBA: UMA BREVE ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DO 
PROCESSO HISTÓRICO-CULTURAL12

Pedro Garcia Neto13

RESUMO

Este artigo tem a finalidade de fazer uma bre-
ve abordagem etnográfica do contexto histó-
rico-cultural da Vila de Paricatuba, localizada 
no Município de Iranduba, Estado do Amazo-
nas. Trata-se de um trabalho de campo que 
procurou observar a riqueza e as divergências 
culturais de uma sociedade, os impactos so-
ciais ocasionados pelo modo de vida de seus 
habitantes e as desigualdades sociais existen-
tes no contexto social e histórico vivenciados 
pelos seus atores sociais. Suas contradições 
e seus contrastes podem criar valores extre-
mamente valiosos para a cultura amazonense, 
as quais pode unir o passado ao presente.

Palavras-chave: Paricatuba; visão antropoló-
gica; desigualdades sociais; contexto social.

ABSTRACT

This article has the purpose to make one 
brief ethnographic boarding of the descrip-

tion-cultural context of the Village of Pari-
catuba, located in the city of Iranduba, State 
of Amazon. One is about a field work that 
it looked to observe the wealth and the 
cultural divergences of a society, the social 
impacts caused by the way of life of its inha-
bitants and the existing social inaqualities in 
the social and historical context lived deeply 
by its social actors.  Its contradictions and its 
contrasts can create extremely valuable va-
lues for the amazonense culture, which can 
join the past to the gift.

Key-words: Paricatuba; antropológica vision; 
social inaqualities; social context.

Introdução

Este ensaio não tem a pretensão de fa-
zer uma abordagem antropológica profunda 
sobre a Vila de Paricatuba. Desta forma, a 
temática abordada sobre o aspecto histó-
rico da Vila de Paricatuba retrata o início 
de uma povoação que foi formada no início 

____________________
12 Este trabalho foi apresentado na Reunião Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada de 26 a 

29 de setembro de 2005, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus-AM.
13 Pedro Garcia Neto é jornalista, membro-titular da Associação Brasileira de Jornalismo Científico e acadêmico do Curso Normal 

Superior da Universidade do Estado do Amazonas.
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da década de 90 do século XIX e o de uma 
nova etapa sócio-cultural, com o anúncio da 
construção de uma grande hospedaria em 
estilo romano, para fins sociais. Isto ocorre 
no mesmo período da expansão econômica 
gomífera, que faz do Amazonas o maior ex-
portador do país.

Na segunda década do século XX, o ca-
sarão passa por várias etapas ocupacionais: 
de hospedaria à escola de artes e ofícios; de 
casa de detenção a hospital14 para isolamen-
to de leprosos, sendo este a marca maior 
para preconceitos e discriminações. É a par-
tir desse momento que começa a dissocia-
ção de culturas, gerada pelo impedimento 
do sujeito evoluir livremente, caracterizada 
com a perda de todo um capital simbólico 
construído ao longo de um período de con-
vivência entre índios (os primeiros habitan-
tes), mestiços, franceses e italianos, culturas 
diferentes que jamais se fundiram.

A discussão sobre a identidade cultural 
nativa de Paricatuba é um símbolo questio-
nável que envolve estudantes e pesquisado-
res de todo o país e de algumas universida-
des européias, os quais, durante suas visitas, 
são ciceroneados por dirigentes de uma 
ONG que atua no local, que tem sede em 
Brasília. Este contexto desperta para uma 
consciência de resgate de valores culturais 
esquecidos, como a sua própria identidade 
étnica, que tem os índios Mura os principais 
agentes desta questão.

A expressão de cultura aguça o senti-
mento de quem clama pela recuperação da 
memória cultural dessa localidade. Apenas 
os sítios arqueológicos e as peças rupestres, 
facilmente encontradas em áreas específicas, 
são apresentados como referências que ca-
racterizam uma identidade etnográfica cujas 
raízes estão extintas: ritos, mitos, língua, cos-
tumes, portando, a própria tradição natural.

1. Aspecto histórico da vila

A Vila de Paricatuba surgiu de um agru-
pamento de três famílias que se instalaram 
nas barrancas deste lugarejo, com vista para 
a Ilha do Camaleão, no início da década de 90 
do século XIX. Levavam uma vida pacata de 
ribeirinho até à construção de um casarão, 
pelo governo estadual, que seria transforma-
do em hospedaria para imigrantes italianos. 
A área territorial da Vila era ocupada tradi-
cionalmente pelos índios do tronco Mura, 
que são oriundos dos rios Madeira e Purus, 
e que mantinham relacionamento pacífico 
com os seus novos moradores.

A Vila de Paricatuba é parte substancial 
da história do Amazonas. Em 1898, o gover-
nador do Estado, Fileto Pires Ferreira (1896-
1898), decidiu construir uma grande hos-
pedaria para servir a imigrantes europeus 
vindos da Itália. À época, conforme Pontes 
Filho (2000), o Amazonas vivia sob o refle-
xo de um período de expansão econômica 
gomífera, e Fileto contava com confortável 
arrecadação financeira, resultado das gran-
des exportações de borracha. Ele inaugurou 
o Teatro Amazonas, em dezembro de 1896, 
mas não concluiu as obras da grande hos-
pedaria, ficando para seu sucessor, Ramalho 
Junior, que governou o Estado de 1898 a 
1900.

A hospedaria funcionou regularmente 
por algum tempo, mas foi abandonada em 
seguida e no local foi criado, por iniciativa de 
padres espiritanos franceses, o Liceu de Ar-
tes e Ofícios, que desenvolveu, em parceria 
com a Escola Agrícola, o ensino regular pri-
mário e técnicas agrícola, mecânica e artes 
de recuperação de obras literárias. Por volta 
de 1916, o Liceu interrompe suas atividades 
pedagógicas e o casarão é transformado em 
Casa de Detenção, adaptado para recolher 

____________________
14 Decreto nº1.479, de 1º de Julho de 1924, do governo estadual, determina a entrega à Diretoria de Higiene do Estado “do próprio 

estadual situado em Paricatuba, (...) para nele ser instalada uma leprosaria.” citado por Penna (1926: IV, p.14) e pode ser encontra-
do nos arquivos da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas.
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sentenciados da capital, até ser transferido 
para a penitenciária da Avenida Sete de Se-
tembro, em Manaus, por volta de 1924.

A história do casarão começa, pratica-
mente, com os primeiros serviços de sa-
neamento rural desenvolvidos em Manaus, 
em dezembro de 1921, por Belizário Penna, 
à época diretor do Serviço de Saneamento 
e Profilaxia Rural, no Rio de Janeiro. Ele vi-
veu sensações de pavor ao verificar grande 
quantidade de leprosos15 vagando pelas ruas, 
em contato com pessoas sãs. E isto o preo-
cupava, de sorte que, se medidas saneadoras 
não fossem tomadas pelo governo, o Amazo-
nas estaria fadado a dias sombrios.

Ao identificar os focos mais avançados 
da doença em Manaquiri, Cambixe, Manaca-
puru, Fonte Boa, Baixo Purus e Madeira, Pen-
na contabilizou dados estimativos de pouco 
mais de um mil leprosos em todo o Estado. 
Como o diagnóstico era alarmante, logo ini-
ciou-se uma campanha pela criação de um 
leprosário para fins preventivos, tendo como 
justificativa

um anseio que se impõe por uma questão 
de saúde e de caridade, em substituição 
ao segregamento criminoso do Umirisal, e 
no intuito de velar por esta inditosa gen-
te, sacudida pelo infortúnio. Salvem-se, ao 
menos as gerações de amanhã, como um 
prêmio à agonia lenta dos que, hoje, su-
cumbem em silêncio [...] (PENNA, 1926, 
II, p. 2).

Durante o período da remodelação do 
grande prédio e depois de reformado, Pari-
catuba recebeu inúmeras visitas de pessoas 
em passeio, autoridades, médicos, higienistas. 
A última foi feita pela embaixada japonesa, 
na pessoa de seu representante legal no 
Brasil, Schichita Tatsuké, em 1925, acompa-
nhada pelo presidente do Estado, Ephigênio 

Sales, e várias autoridades, tendo sido filma-
dos vários trechos do local pelo operador 
da empresa J. G. Araújo, Ltda., Silvino Santos. 
O vapor “Ayapuá”, da flotilha mercante do 
Estado, que acolheu a comitiva, foi estrutura-
do para receber ilustres visitantes, com um 
farto serviço de bordo de frios e gelados, e a 
música executada por uma afinada orquestra 
de pau e corda.

Anos mais tarde o hospital foi desativa-
do. Atualmente, o que existe são ruínas do 
prédio em meio a um matagal. As paredes e 
colunas são sustentadas por um cipó conhe-
cido por apuí – um tipo de vegetal carnívoro 
–, que lhe confere uma beleza particular. Al-
gumas pessoas na Vila ainda possuem marcas 
da doença, assim como é raro encontrar cães 
com sintomas de calazar, um tipo de moléstia 
tropical conhecida por leishmaniose visceral 
que pode matar e é transmitida ao homem 
através de um mosquito que, anteriormente, 
tenha picado um cão doente.

Dissociação – No contexto de todo um 
período de existência, a cultura e a história 
regional de Paricatuba é marcada pela pre-
sença do índio, por uma escola de artes e 
pela presença de franceses e italianos, além 
de outros agentes da história que represen-
tam a diversidade e a identidade cultural. 
Como herança cultural16, podem-se ter de 
volta as festas, as danças e as culinárias fran-
cesa, italiana e amazonense, e celebrações 
como novenários e a Festa de Santa Tere-
zinha, que seria a padroeira da localidade, 
eventos que um dia marcaram o calendá-
rio da Vila. É por isso que, as manifestações 
ocorrem entre um elo de tradições e novos 
comportamentos, típicos da dinâmica cultu-
ral da modernidade.

Apesar de ter experimentado dois está-
gios que comprovam a passagem de elemen-
tos de natureza física e social caracterizados 

__________________
15 Diante da insensibilidade do governo federal perante o avanço da lepra no Amazonas, um grupo, de mulheres bem apossadas 

criaram a associação Damas Protetoras do Leprosário, com o objetivo de promover todos os meios de defesa da coletividade 
contra o flagelo da lepra (Penna, 1926).

16 Como processo de juntada, cultura é resultado de toda experiência histórica de linhagens anteriores.



30

nos seus diversos símbolos, Paricatuba não 
tem tradição cultural. Não existe nenhuma 
perspectiva de resgate de uma herança cul-
tural nata por quem deveria estar preocu-
pado em preservar peças arqueológicas que 
materializam toda uma cultura do Amazonas. 
O exemplo maior de um desses símbolos 
está nas crianças que, em número bastante 
substancial, são portadoras de belos traços 
indígenas.

A Escola Municipal Cícero Monteiro e 
as seis igrejas evangélicas ali instaladas de-
senvolvem trabalhos de formação moral e 
atividades recreativas com essas crianças, 
que preenchem o dia com suas brincadeiras 
e na oficina de mamulengo (uma espécie de 
teatro fantoche, rico em situações cômicas e 
satíricas), instalada no centro da Vila e dirigi-
da pela terapeuta Rosângela “Mamulengo”.

A geografia – Paricatuba está localizada a 
12 quilômetros do município de Iranduba e 
25 de Manaus em linha reta, tem uma popu-
lação estimada de 1.200 habitantes, o equi-
valente a 240 famílias, que vivem da pesca, da 
agricultura e do ecoturismo. Tem uma área 
de 696 hectares, foi reconhecida como Vila 
em 1971 e está localizada na zona rural e 
situada numa latitude de 3.0976º e longitude 
de 60,3464º. Paricatuba limita-se ao Norte 
com o Rio Negro, ao Sul com o Município de 
Iranduba, a Leste com a cidade de Manaus e 
a oeste com o Município de Manacapuru.

Em um passeio de barco pela margem 
direita do Rio Negro é possível encontrar 
várias pequenas comunidades indígenas de 
raízes Mura morando nas cercanias da Vila. 
Algumas já mantêm contato com visitantes 
e outras continuam isoladas dentro da selva 
e não gostam muito de visitas. Atualmente, 
estes nativos encontram-se espalhados em 
algumas áreas do Médio Negro e municípios 
de Beruri, Careiro, Autazes, Borba e Mani-
coré.

Paricatuba não chega a ser uma reserva 
ecológica de destaque, mas na sua área terri-
torial podem ser encontradas valiosas infor-

mações que ajudariam a desvendar, nas suas 
diversas fases históricas, tudo o que gira em 
torno dos fatos sociais mais diversificados. 
Portanto, algumas áreas estão sob a prote-
ção do Ibama, da Embrapa e do Instituto Na-
cional de Pesquisa da Amazônia (INPA).

2. A exclusão da identidade

2.1 Identidade cultural Indígena

A discussão antropológica sobre a ques-
tão da identidade étnica e da etnicidade vem 
sendo objeto de pesquisa de alguns estudio-
sos da etnologia, pois há um grande número 
de etnias indígenas que estão reivindicando 
o seu papel dentro da sociedade brasileira 
envolvente. Estes índios são aqueles que por 
muito tempo ficaram ausentes dos trabalhos 
etnológicos, pois caiam sobre eles o duro 
fardo de manterem relações constantes 
com o não-índio e que, portanto, sofreram, 
ao longo do tempo, de uma forte desorgani-
zação tribal.

Na Amazônia brasileira tornou-se co-
mum encontrar elementos da cultura oci-
dental no interior das suas organizações, 
no caso os missionários estrangeiros, o que 
para muitos seria o processo de integração 
e assimilação do índio à sociedade capitalista. 
Porém, nas últimas décadas não é irrelevante 
a quantidade de etnias que ainda estão se or-
ganizando em torno de sua identidade, refor-
çando-se através de alguns traços culturais 
manipulados por eles mesmos para marcar 
a sua diferença. Etnias como os Yanomami, 
os Tikuna, os Baniwa, os Saterê-Mauwê, além 
de outras, engrossam esse movimento em 
torno da identidade étnica para manter suas 
tradições culturais vivas.

Como a maioria das sociedades indíge-
nas brasileiras, o povo Mura revela uma his-
tória de grandes conflitos e batalhas contra a 
brutalidade do processo colonial imposta no 
Amazonas. Eles hoje fazem parte das várias 
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dezenas de povos “que se constituem (ou 
foram reduzidos a) dezenas de indivíduos, 
sobre os quais pesa a ameaça de extinção.” 
(SANTILLI, 2000, p. 18).

Independentemente das relações de con-
tato, a peculiaridade desse povo está na sua 
própria história, que revela que eles tinham 
muitas especialidades. Foram verdadeiros ci-
ganos aquáticos, cujas habitações no inverno 
eram as canoas, e no verão, pequenas palho-
ças nas praias. Tinham seu habitat natural na 
região do baixo Purus. Percorriam o emara-
nhado de canais que desembocam ao longo 
dos rios Solimões e Madeira. Entre as demais 
nações indígenas da região,

são os Mura os que mais se destacaram 
entre os demais grupos tribais, por evitar 
contato com a civilização e rechaçar qual-
quer tentativa de invasão de seus territó-
rios. A rejeição nascera de um profundo 
ódio contra tudo que viesse a limitar sua 
liberdade: resgates, descimentos, aldea-
mentos e missões. (GARCIA NETO, 2000, 
p. 123).

Autodeterminação – A Constituição de 
1988 garante aos indígenas a organização 
social, crenças, costumes, tradições e línguas, 
assegura espaços a importantes desdobra-
mentos em todo o país para fortalecer os 
seus objetivos. Instituições e lideranças de 
cada representação organizaram-se em co-
missões regionais para discutirem suas reais 
prioridades, entre elas a formação de pro-
fessores para atuarem nas escolas indígenas. 
Uma das exigências prioritárias era a não 
interferência de religiosos.

Atualmente, o processo de implementa-
ção de escolas nas comunidades indígenas já 
é uma realidade e avançou para discussões 
em torno de um currículo escolar que sa-
tisfaça suas necessidades de conhecimento, 
conforme ficou prescrito na Declaração de 
Princípios, em 1991:

“1.  As escolas indígenas deverão ter cur-
rículos e regimentos específicos, elaborados 

pelos professores indígenas, juntamente com 
suas comunidades, lideranças, organizações e 
assessorias, e (...) 2. deverão valorizar as cul-
turas, línguas e tradições de seus povos ...” 
(FERREIRA, M. K. L., 2001, p. 108).

Analisando-se o modo de como os ín-
dios de Paricatuba vêm se relacionando e 
se organizando para fortalecer as suas dife-
renças e lutar em torno de objetivos, que 
são de todas as etnias, constata-se que eles 
não avançaram – apesar de conhecerem o 
movimento –, porque toda uma identidade 
cultural-tradicional e respeitada dos Muras 
se perdeu através do tempo. Nada restou 
além deles espalhados em pequenos grupos 
e dos símbolos fartamente coletados por 
uma Ong, a Mamulengo, com sede em Brasí-
lia, que atua na Vila divertindo crianças com 
teatro satírico e cômico de fantoche.

Diante deste quadro, urge a necessidade 
de uma mobilização que envolva todos os 
interessados no resgate de uma identidade 
étnica própria daquela localidade, mesmo 
contrariando todas as teorias que pregam o 
fim do nativismo indígena ou a sua integra-
ção na sociedade ocidental capitalista.

Em Paricatuba, os índios que circulam 
pelas redondezas ainda mantêm-se distantes 
da necessidade dessa transformação. Suas 
raízes estão extintas: ritos, mitos, língua, cos-
tumes, portando, a própria tradição cultural.

Fica evidente que eles perderam – ou es-
queceram – o seu passado, e que este passa-
do pode estar presente, mesmo que toda e 
qualquer herança cultural tenha se condicio-
nado “a reagir depreciativamente em relação 
ao comportamento daqueles que agem fora 
dos padrões aceitos pela maioria da comuni-
dade.” (LARAIA, 2003, p. 67).

2.2 Patrimônio cultural e identidade

É importante discutir a importância do 
patrimônio como expressão de cultura e de 
identidade. O conhecimento e a valorização 
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dos bens culturais contribuem com o des-
pertar da cidadania e com a noção de que 
expressam a história e a tradição local ou de 
uma localidade, por isso acredita-se que o pa-
trimônio aguça o sentimento de pertencimen-
to. Sua revitalização é uma alternativa para o 
desenvolvimento que viabiliza a inserção social 
de uma comunidade. Representa, ainda, um ca-
minho para a dinamização do turismo. No caso 
de Paricatuba, todos esses valores podem ser 
a expressão condutora à exposição de valores 
do patrimônio como um dos alicerces do de-
senvolvimento de uma sociedade.

A preservação do patrimônio tem entre 
suas funções o papel de realizar a continuidade 
cultural, ser o elo entre o passado e o presente 
e nos permite conhecer a tradição, a cultura, 
e até mesmo quem somos, de onde viemos. 
A ruína da Vila, por si só, “já desperta o sen-
timento de identidade como um dos fatores 
que pode desencadear o processo de identifi-
cação do cidadão com sua história e cultura”. 
(LAPLANTINE, 2000).

A ruína, de arquitetura romana, tem his-
tória e faz parte da nossa herança cultural. 
Experimentou, nos meados do século XX, a 
sensação de fragmentação de sua identidade 
e a conseqüente perda das suas referências 
culturais – francesa e italiana – e desperta no 
pesquisador o desejo de “retorno a algo per-
dido”; a necessidade de buscar manifestações 
culturais que pertençam a seu passado vivo. 

No contexto de todo um período de 
existência, a cultura e a história regional de 
Paricatuba é marcada pela presença de índios, 
por uma escola de artes e pela presença de 
franceses e italianos, além de outros agentes 
da história que representam diversidade e 
identidade cultural. Como herança cultural, 
podem-se ter de volta as festas, danças e as 
culinárias regionais, indígena, francesa e italia-
na, e celebrações como novenários, e a Festa 
de Santa Terezinha, que seria a padroeira da 
localidade, que um dia marcaram o calendá-
rio da Vila. É por isso que, as manifestações 
ocorrem entre um elo de tradições e novos 

comportamentos, típicos da dinâmica cultural 
da modernidade.

Paricatuba não tem tradição cultural; resul-
tado da fixação de um campo, isto é, o mun-
do social dos hansenianos, o qual o sujeito na 
época desconhecia e passou a temer pelo seu 
universo de inconveniências apresentado. Por 
isso, urge a necessidade de resgate de suas tra-
dições (ou parte delas), que parecem perdidas, 
para a manutenção de sua identidade. Cabe 
ressaltar que, a recuperação da memória forta-
lece a cidadania e valoriza o patrimônio como 
elemento de identidade cultural. 

Resta saber se seus atores sociais desejam 
formar um novo grupo de afinidade e se, na 
seqüência, serão capazes de dominar um novo 
código e regras que dele advirão. Com isto, 
pode-se ter a convicção da recuperação da 
auto-estima de um conjunto de indivíduos que 
poderão partir para a superação dos precon-
ceitos e discriminações ali existentes até os 
dias de hoje, os quais foram formados com a 
instalação do hospital para leprosos no século 
passado e o conseqüente impacto social que 
resultou na perda de sua identidade cultural.

Considerações finais

Como muitas regiões do Brasil, Parica-
tuba se caracteriza pela notável riqueza de 
patrimônio ambiental e cultural e como uma 
área viável para a consolidação de políticas e 
investimentos na preservação do patrimônio 
e, principalmente, no resgate e na manuten-
ção de sua identidade cultural. É evidente 
que, a globalização se consolidou em algumas 
localidades as quais ainda mantêm as suas 
tradições culturais e a exuberância do meio 
ambiente e Paricatuba caracteriza-se pela pri-
vilegiada localização geográfica: é cercada por 
praias, ilhas, cachoeira, lago, um prédio de ar-
quitetura romana em ruína, a igrejinha de San-
ta Terezinha, além de uma respeitável coleção 
de peças arqueológicas, entre elas, cerâmicas, 
urnas funerárias e símbolos zoomórficos.
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Com tanta riqueza cultural demonstrada 
através de milhares de símbolos cravados no 
subsolo de sua área (e boa parte desses sím-
bolos coletados e em posse de pessoas sem 
nenhum compromisso com a identidade 
cultural local), a Vila pode ser transformada 
em um Parque Ambiental, aproveitando os 
espaços propícios para o desenvolvimento 
do turismo ecológico de aventura ou rural, 
e ter um museu arqueológico administrado 
em conjunto pela Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA) e Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM). Para tanto, basta ter 
vontade política para materializar esse senti-
mento de investimento em empreendimen-
tos turísticos, com a aplicação de programas 
específicos.

Diante do contexto das tradições cul-
turais locais subentendidas, a sensação da 
fragmentação da identidade, a perda das 
referências culturais, por si só já desper-
ta o desejo de “retorno a algo perdido”, 
ou seja, “a necessidade de buscar manifes-
tações culturais que pertençam ao nos-
so passado vivo, a comportamentos que 
deixaram de ser comuns, pois o frenesi 
contemporâneo exige atitudes da socieda-
de globalizada”. (GARCIA NETO, 2000, p. 
167).

A preservação do patrimônio tem, 
entre suas funções, o papel de realizar a 
continuidade cultural, ser o elo entre o 
passado e o presente e permite conhecer 
a tradição, a cultura, e até mesmo quem 
somos, de onde viemos. Desperta o senti-
mento de identidade.

A recuperação da memória de uma 
identidade cultural fortalece a cidadania e 
a valorização do patrimônio.

Referências

CASTELO BRANCO, José Maria. ruínas 
do Paricatuba sobrevivem. Manaus: Jor-
nal Correio Amazonense, edição de 27 
de junho de 2005. 

GARCIA NETO, Pedro. Nos mistérios da 
Amazônia. s.ed. Manaus, 2000.

LAPLANTINE, François. Aprender antro-
pologia. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000.

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um 
conceito antropológico. 16. ed. Rio de Janei-
ro: Jorge Zahar, 2003.

PENNA, Belizário. A leprosaria de Pari-
catuba. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 
1926. Acervo Digital. Biblioteca Virtual do 
Amazonas. Disponível em: <http.//www.visi-
tamazonas.com.br/bibliotecavirtual/>. Aces-
so em: 19 out. 2005. 

PONTES FILHO, Raimundo Pereira. Estu-
dos de história do Amazonas. Manaus: 
Valer, 2000.

SANTILLI, Márcio. os brasileiros e os 
índios. Série Ponto Futuro. São Paulo: Se-
nac,2000.

SILVA, Aracy Lopes da, e FERREIRA, Maria-
na Kawall Leal. Antropologia, história e 
educação. 2. ed. São Paulo: Global, 2001.

TADEU DA SILVA, Tomáz. identidade e di-
ferença. Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.



34

JOGO, BRINCADEIRA E PRÁTICA REFLEXIVA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES17

Lucia Maria Salgado dos Santos Lombardi, FEUSP

RESUMO

Esta pesquisa investigou qual a contribuição 
de metodologias lúdico-reflexivas para a for-
mação inicial de professores. Primeiramente 
buscou-se alcançar um certo grau de siste-
matização dos saberes que podem ser de-
senvolvidos por meio da perspectiva lúdica. 
Para isso foram utilizados tanto autores que 
tratam diretamente da questão dos saberes 
dos professores, como também autores que 
pesquisam o desenvolvimento de capacida-
des e talentos humanos, os quais fornecem 
elementos para conceituar aspectos subjeti-
vos envolvidos na profissionalidade docente. 
Os conceitos foram apreendidos de Saviani 
(saber atitudinal), de Guenther (talento psi-
cossocial), de Rios (dimensão estética), de 
Chantraine-Demailly (competência relacio-
nal), de Gardner (inteligência interpessoal), 
de Polanyi e Schon (conhecimento tácito) e 
do grupo Guenther-Lent-Damásio (percep-
ção). No conjunto destes saberes está tam-
bém o “saber-refletir”, que é desenvolvido 
por meio dos procedimentos de reflexão 
constantes e coletivos realizados durante 
a formação lúdica dos professores. Foram 

analisados os motivos pelos quais existem 
dificuldades em introduzir o lúdico nos cur-
rículos dos cursos de formação docente e as 
contribuições trazidas pela ludicidade, quan-
do inserida nestes programas. Foram apro-
fundados os métodos de “Jogos Teatrais”, de 
Viola Spolin e “Jogos Teatrais Brechtianos”, 
de Ingrid Dormien Koudela, e a conexão 
destes com o conceito de Professor Refle-
xivo. Foi enfocada a possibilidade que estas 
metodologias de jogos oferecem de levar à 
construção de saberes por parte do educa-
dor, fazendo uso de duas fases distintas: o 
momento de jogo e o de reflexão.  A pes-
quisa envolveu também a análise do traba-
lho em campo, ocorrido na disciplina “Brin-
quedos e Brincadeiras na Educação Infantil”, 
ministrada pela Profa. Dra. Tizuko Morchida 
Kishimoto, no curso de Pedagogia da Facul-
dade de Educação da Universidade de São 
Paulo, que possibilitou ampliar a compreen-
são sobre o papel da brincadeira na constru-
ção de conhecimentos e na identidade do 
Professor.

Palavras-chave: Jogo; formação de professo-
res; prática reflexiva; saberes docentes.

____________________
17 Pesquisa realizada em nível de mestrado, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na área temática de “Didática, 

Teorias de Ensino e Práticas Escolares”, sob orientação da Profa. Dra. Maria Isabel de Almeida, no período de 2002 a 2005.
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Introdução

Cultivar uma reflexão sobre atitudes, va-
lores e crenças é uma necessidade tão gran-
de para o professor, quanto a de conhecer 
seu objeto de estudo. Além de ter um co-
nhecimento seguro da disciplina que ensina, 
ter domínio do processo de ensino e apren-
dizagem, compreender o caráter ético-valo-
rativo da sua atividade, o professor também 
necessita que sua subjetividade seja consi-
derada, devido à relevância desta na tarefa 
social que exerce. Além dos conhecimentos 
científicos e pedagógicos, os docentes tam-
bém se mostram ansiosos por pensar sobre 
seus princípios e desenvolver suas condutas, 
tais como a sensibilidade estética e imagina-
tiva como base para o diálogo entre culturas 
diferentes, as capacidades de comunicação, 
de resolução de problemas e de tomada de 
decisões colaborativas.

Autores como Garcia (1999), Saviani 
(1996), Rios (2000) e Guenther (1997) en-
fatizam a necessidade de incorporar nos 
programas de formação de professores con-
teúdos sobre atitudes que auxiliem na com-
preensão das diversas situações de ensino: 
atitudes de abertura, reflexão, afetividade, 
tolerância, aceitação das diferenças individu-
ais e grupais de gênero, raça, classe social, 
ideologia, etc.

Esta pesquisa comprovou que meto-
dologias lúdico-reflexivas representam um 
caminho para que o professor possa desen-
volver uma visão integral da pessoa humana 
e assim, repensar seus valores e suas atitu-
des. Na medida em que destaca a subjeti-
vidade, a ludicidade torna possível ao do-
cente enxergar o sujeito em sua totalidade 
complexa e multidimensional e, com base 
neste valor, almejar uma atitude perceptiva 
(capaz de diagnosticar seu contexto de tra-
balho, as necessidades pessoais e coletivas), 
dialogal (que saiba abrir espaço em sala de 
aula para a autonomia, investigação, expres-
são, tomada de decisão) e flexível (capaz de 

construir a aprendizagem junto aos outros 
sujeitos).

Guimarães (2001) enfatiza a necessidade 
de que as instituições que formam professo-
res se dêem conta da complexidade da for-
mação e atuação desse profissional. Há sa-
beres da profissão docente que são distintos 
dos de outras profissões e, portanto, não é 
simples formar para o exercício da docência 
de qualidade (Pimenta e Lima, 2004).

Para que ocorram transformações nos 
currículos dos cursos de formação é neces-
sário repensar a concepção que se tem de 
ser humano, de escola e de ensino. Descen-
dentes que somos de um pensamento funda-
do na razão tecno-científica ainda buscamos 
a criação de uma nova racionalidade que 
considere as esferas emocional e corporal 
como meio para a construção de conheci-
mento.

A partir da aquisição de novos valores 
que aceitem a constituição biopsicossocial 
do homem, poderemos internalizar a com-
preensão de que o indivíduo não é dotado 
de razão pura, mas sim, seus aprendizados 
derivam de uma interação conjunta entre 
corpo, cérebro e ambiente. Damásio (1996) 
nos demonstra que os fenômenos mentais 
só podem ser cabalmente compreendidos 
no contexto de um organismo completo 
em interação com o ambiente que o rodeia. 
Assim também compreende Marina (1995), 
que aponta a subjetividade como aspecto 
essencial da inteligência humana: não existe 
desenvolvimento da inteligência sem uma 
afirmação energética da subjetividade cria-
dora.

A formação lúdica implica refletir sobre 
a natureza do ser humano, levando o do-
cente a perceber o sujeito como digno de 
processos educacionais que integrem as di-
mensões corporal, emocional, social e cul-
tural. Este aspecto merece grande destaque, 
pois a visão que o professor tem da pessoa 
humana – como um ser complexo ou frag-
mentado – orienta as ações pedagógicas que 
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executa, caracterizando seu relacionamento 
com os sujeitos envolvidos no ambiente es-
colar, o processo de escolha de conteúdos, o 
grau de comunicação em sala de aula, o nível 
de liberdade que concede aos alunos para 
experimentarem, expressarem e decidirem, 
entre outros. 

1. Características da pesquisa

Esta pesquisa em nível de mestrado objeti-
vou responder à questão: “qual a contribuição 
de práticas lúdico-reflexivas para a formação 
inicial de professores?” Para tanto, percorri 
fases que buscaram detalhar outros objetivos 
tais como:

Investigar e conceituar os saberes docen-
tes que podem ser desenvolvidos por meio da 
perspectiva lúdica.

Analisar a contribuição para a formação 
inicial de professores das metodologias:  a) Jo-
gos Teatrais; b) Jogos Teatrais Brechtianos e c) 
Brinquedos e Brincadeiras.

Analisar como ocorrem as práticas reflexi-
vas na formação lúdica do professor.

Estudar as ações de professores-formado-
res que fazem uso da ferramenta lúdica para 
formar docentes.

O tema de investigação nasceu das minhas 
experiências acadêmica e profissional em Tea-
tro-Educação, ambas fortemente associadas à 
teoria e prática de jogos. A questão do desen-
volvimento de capacidades subjetivas (perti-
nentes às atitudes, maneiras de agir em relação 
às pessoas e ao mundo) é bastante enfatizada 
nos processos de formação lúdica e, ao refletir 
sobre as atitudes, conseqüentemente investi-
gam-se e reconstroem-se valores.

Procurei articular temas que estão inse-
ridos nas linhas de pesquisa de teatro-edu-
cação e do lúdico com assuntos do campo 
da formação de professores. Isto significou 
estabelecer relações entre conhecimentos 
específicos (tais como: concepções de jogo, 
brinquedo e brincadeira e seus referenciais 

teórico-metodológicos; concepções de ser 
humano e educação; jogos teatrais e inser-
ção do jogo nas práticas pedagógicas) com 
aspectos da formação do professor, como: 
saberes docentes; profissionalidade; prática 
reflexiva e integração teoria-prática.

Partindo desta motivação, um dos obje-
tivos primeiros da pesquisa foi alcançar um 
nível mínimo de conceituação dos saberes 
docentes que são relacionados à qualidade 
de interação, de influência mútua entre os 
sujeitos, aspecto que identifica a profissão 
do professor.

O percurso para conceituar os saberes 
da atitude docente teve início nas entrevistas 
com professores-formadores que utilizam 
a ferramenta lúdica para formar docentes. 
Além destas entrevistas, o estudo de caso 
efetuado posteriormente e o referencial te-
órico que serviu de fundamento à pesquisa, 
constituiu um panorama que demonstrava 
que, assim como afirma Estrela (1999), os 
professores apresentam maior necessidade 
de desenvolver a reflexão sobre atitudes e 
valores do que de desenvolver habilidades 
práticas. Deste modo, esforcei-me em cons-
truir uma formulação teórica de alguns sabe-
res atitudinais docentes.

Em seguida, procedo à investigação sobre 
os elementos que compõem a categoria do 
lúdico, procurando abarcar desde as noções 
essenciais de jogo até o necessário entendi-
mento da característica de processo educa-
tivo que o lúdico adquire quando inserido 
na formação profissional. Ou seja, teoria e 
prática de jogos têm como objetivo levar à 
construção de saberes do educador e, para 
isso, os trabalhos devem ser compostos por 
duas fases: o momento de jogo e o momento 
de prática reflexiva. Abordo duas metodolo-
gias de jogos: os Jogos Teatrais (de Viola Spo-
lin) e os Jogos Teatrais Brechtianos (de Ingrid 
Dormien Koudela), enfatizando a função que 
estes sistemas têm de auxiliar no exercício 
da capacidade reflexiva e os articulando com 
o conceito de Professor Reflexivo.
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Analiso também o estudo de caso reali-
zado junto à disciplina “Brinquedos e Brin-
cadeiras na Educação Infantil”, ministrada 
pela Profª. Drª. Tizuko Morchida Kishimo-
to, no curso de Pedagogia da Faculdade de 
Educação da USP. No momento em que a 
investigação voltou-se para o âmbito da for-
mação de professores de Educação Infantil 
e primeiras séries do Ensino Fundamental, 
ocorreu uma abertura do trabalho para o 
terreno dos brinquedos e brincadeiras e 
para a importância do conhecimento deste 
assunto para a formação dos profissionais 
no que diz respeito ao uso de brinquedos 
e materiais pedagógicos, as significações do 
brincar na infância, a organização do espaço 
físico, as relações criança-criança e adulto-
criança, entre outros.

No caso deste artigo, no qual não é pos-
sível abarcar todos os aspectos aprofunda-
dos ao longo da pesquisa, procuro enfocar 
as questões dos saberes docentes desenvol-
vidos por meio de metodologias lúdico-re-
flexivas e a necessidade de ser criado um 
espaço na formação dos professores para 
ações lúdicas, a fim de que seja viabilizado o 
exercício destes saberes.

2. Saberes atitudinais docentes e a  
perspectiva lúdica

Diversos autores têm indicado a impor-
tância da dimensão atitudinal no trabalho 
docente e até a estabelecem como um “sa-
ber da docência”. Mas apontam também a 
escassez de estudos neste campo, devido à 
característica de abstração e difícil delimi-
tação dos valores e atitudes. Portanto, não 
respondem com nitidez às perguntas: quais 
são os saberes da atitude docente? Como 
desenvolvê-los?

O percurso desta pesquisa comprovou 
que metodologias lúdico-reflexivas inseridas 
na formação de professores representam 
um caminho que desenvolve saberes atitu-

dinais docentes, por promoverem experi-
ências que levam o professor a respeitar as 
pessoas como seres não apenas dotados de 
capacidades racionais, mas também intuiti-
vas, lúdicas e sensoriais, todas conectadas à 
construção de aprendizados.

Saviani (1996) afirmou ser necessário al-
cançar um certo grau de sistematização dos 
saberes atitudinais. Aqui esta conceituação 
foi buscada. Utilizei tanto autores que tratam 
diretamente da questão do saber docente, 
tais como Rios, Saviani, Chantraine-Demailly, 
como também autores que pesquisam o de-
senvolvimento de capacidades e talentos hu-
manos, como Guenther, Gardner e Lent, os 
quais fornecem elementos para conceituar 
aspectos subjetivos envolvidos na profissio-
nalidade docente. 

O Quadro a seguir condensa a conceitu-
ação dos saberes relativos à atitude docente 
desenvolvidos por meio da perspectiva lú-
dica.

Saber Docente Descrição Autor

Saber atitudinal Atitudes adequadas ao trabalho 
educativo.

D. Savian

Dimensão 
estética

Sensibilidade, apreensão cons-
ciente e sensível da realidade, 
criatividade, subjetividade.

Terezinha Rios

Competência 
Relacional

Corporeidade, comportamento. Chantraine-De-
mailly

Talento Psicos-
social

Sentir, perceber, ouvir, entender, 
sintonizar com o outro

Zenita Cunha 
Guenter

Inteligência 
Interpessoal

Perceber o outro, reagir apropria-
damente.

Howard Gardner

Conhecimento 
tácito/Conhecer-

na-ação

Reconhecer, apreciar, sentir, per-
ceber, julgar, distinguir.

Michael Polanyi 
Donald Schön

Percepção Maneira única e individual de per-
ceber; capacidade de associar as 
informações sensoriais à memória 
e à cognição, de modo a formar 
conceitos e orientar o nosso com-
portamento; envolvimento orgâni-
co com o ambiente.

Zenita Guenther,
Roberto Lent,
A. Damásio

Fonte: Lucia Maria Salgado dos Santos Lombardi

Conforme afirma Tardif (2002), a partir 
de 1980 a questão do saber dos professores 
fez surgir milhares de pesquisas. Ao tratar 
dos saberes (denominados de diferentes for-
mas como: destrezas, atributos, capacidades, 



38

disposições, qualidades, inteligências etc.) 
encontra-se uma enorme variedade de pro-
postas, ou seja, cada autor procura fazer um 
levantamento diferente sobre o rol de habili-
dades necessárias ao educador na contempo-
raneidade. O que existe em comum a todas 
as proposições é que os autores concordam 
com a necessidade de um conhecimento 
polivalente. Assim, é necessário mencionar 
que, independente do fato de a prática lú-
dico-reflexiva colaborar para a constituição 
de determinados saberes docentes voltados 
à subjetividade, somente a articulação entre 
as várias habilidades necessárias à docência 
faz um professor competente, como afirmou 
Rios (2002). 

A atitude é o posicionamento do educa-
dor com respeito às pessoas e ao contexto 
em que trabalha. É seu comportamento, dita-
do por seus valores e sua disposição interior. 
É sua maneira de agir, conduta e modo de 
proceder. É ter um propósito e um modo de 
manifestar esse propósito.

Denomino “atitude lúdica docente” 
aquela que abre espaço para a expressão 
individual e para a autonomia, a incerteza, a 
tomada de decisão e a descoberta. A noção 
de atitude lúdica encontra-se nos escritos 
de Henriot (1989), que propõe a distinção 
entre situação lúdica e atitude lúdica, e é re-
tomada por Brougère (1998), que confirma 
que uma pessoa pode dar mostras de uma 
atitude lúdica, sem que por isso haja jogo.

A atitude lúdica docente é, portanto, uma 
maneira de agir capaz de ser dialogal, que 
permita a comunicação e a interatividade. 
Permite a tomada de decisão dos sujeitos, 
assim como deve ser num jogo: para exis-
tir o jogo deve haver a “possibilidade real de 
decidir” (BROUGÈRE,1998). É uma conduta 
sensível, capaz de perceber as necessidades 
dos alunos, e flexível para mudar os rumos 
do trabalho de acordo com estas demandas 
detectadas. Há também o respeito à regra, 
que é a forma de as decisões serem par-
tilhadas com os outros. Podem ser regras 

preexistentes e também aquelas criadas du-
rante o desenvolvimento do trabalho.

Para que um professor tenha uma atitude 
lúdica não é necessário que esteja operando 
jogos e brincadeiras, mas sim que sua postura, 
independente dos conteúdos e procedimen-
tos, seja presente e aberta, assemelhando-se 
ao comportamento que um indivíduo tem 
ao jogar. Conforme afirma Reynolds (apud 
Brougère, 1998, p. 19), “o caráter lúdico de 
um ato não provém da natureza do que é 
feito, mas da maneira como é feito”.

Fortuna (2001) esclarece que uma aula 
ludicamente inspirada não é, necessariamen-
te, aquela que ensina conteúdos com jogos, 
mas aquela em que as características do 
brincar estão presentes, influindo no modo 
de ensinar do professor, na seleção dos con-
teúdos, no papel do aluno. Ou seja, o profes-
sor renuncia à centralização, à onisciência e 
ao controle onipotente e reconhece o aluno 
ativo nas situações de ensino, sendo sujeito 
de sua aprendizagem.

3. O papel das oficinas de jogos  
e brincadeiras na formação  
de professores

Para que o professor possa exercitar a 
atitude lúdica deve dedicar-se a alguma ati-
vidade específica, ou seja, é preciso que seja 
criado um espaço durante sua formação para 
a dimensão do jogo. Werlang (2002) confirma 
que não nos tornamos lúdicos se não temos 
a oportunidade de assim nos construirmos 
e, portanto, a formação de professores deve 
encontrar instrumentos mediadores que via-
bilizem esta construção. Negrine (2001) tam-
bém afirma que o comportamento lúdico não 
é um comportamento herdado. É adquirido 
pelas influências que recebemos no decorrer 
da evolução dos processos de aprendizagem 
e está sempre vinculado à dedicação a alguma 
atividade. Desta forma, o lúdico na vida adulta 
precisa ser cultivado e são inúmeras as pos-
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sibilidades de atividades que podem ser reali-
zadas dentro das diferentes manifestações da 
cultura na qual vive o indivíduo. Para a cons-
trução de uma postura lúdica do professor 
é preciso que ele seja ativo e recorrente em 
algum tipo de atividade lúdica que possa levá-
lo a reflexões e questionamentos dentro do 
campo pedagógico.

Proponho a construção da atitude lúdica 
docente por meio da participação ativa do 
futuro professor em disciplinas de caráter 
lúdico – de jogo e movimento – inseridas no 
curso de formação. Somente por meio de 
experiências que aprofundem o estudo da 
teoria e prática do jogo é possível tirar con-
seqüências para a ação educativa. Enquanto 
campo teórico-vivencial do conhecimento, o 
jogo provê ao professor tanto aprendizados 
específicos sobre a ludicidade e suas relações 
com o desenvolvimento humano, como tam-
bém representa um caminho para a reflexão 
sobre os saberes da atitude docente. É um 
instrumento de comunicação entre a teoria 
e a prática na medida em que coloca os pro-
fessores em contato direto com situações, 
contextos e papéis relativos à profissão.

Alarcão (1996) refere-se à necessidade 
de a formação do professor comportar situ-
ações onde o formando possa vivenciar um 
fazer teórico e prático, sob a orientação de 
um profissional que lhe ajude a compreen-
der a realidade que se apresenta. A autora 
afirma que este componente de formação 
profissional pode ocorrer em situação real 
ou simulada. Brougère (1998) comprovou 
que a frivolidade ligada ao jogo se mostra 
favorável ao aprendizado, já que o jogador 
sente-se livre para fazer tentativas que não 
ousaria fazer na vida comum. A exploração 
é estimulada justamente devido a esta apa-
rência de ausência de conseqüência ligada 
à atividade lúdica. A este respeito também 
Kishimoto (1998) esclarece que por ocorrer 
em situações sem pressão, em atmosfera de 
familiaridade, de segurança emocional e au-
sência de tensão, o jogo proporciona condi-

ções para aprendizagem das normas sociais 
em situações de menor risco. A conduta 
lúdica oferece oportunidades para experi-
mentar comportamentos que, em situações 
normais, jamais seriam tentados por medo 
do erro e punição.

Chantraine-Demailly (1992) indica que 
uma das maneiras eficazes de formar pro-
fessores é pela forma interativa-reflexiva, a 
qual liga os formandos a uma situação de 
trabalho e os leva a elaborar coletivamente 
os saberes profissionais.

Assim sendo, as oficinas de jogos repre-
sentam um ensaio para a situação de sala 
de aula, a qual será o desafio cotidiano do 
professor. As oficinas significam contato di-
reto com o fazer lúdico, com a observação 
de estratégias e com diferentes culturas. 
São situações de encontro onde se busca 
pôr em prática os quatro pontos de apoio 
para uma aula, apontados por Garcia (1997): 
conhecimento, relacionamento interpessoal, 
comunicação e compromisso do educador. 
Ou seja, por meio das oficinas é oferecida 
a possibilidade de situar os conhecimentos 
transformando-os em conteúdos de ensino; 
repensar o planejamento a partir das inte-
rações e da observação da ação educativa 
na qual cada um constrói sua compreensão 
pessoal; experimentar diferentes maneiras 
de colocar-se no espaço da aula; explicitar as 
relações entre educador e educando.

Neste estudo foi constatado que as ofi-
cinas de jogos e brincadeiras colaboram 
para que os professores possam exercitar 
a parceria na construção do conhecimento, 
o hábito da discussão, da disposição para o 
diálogo e do não isolamento do professor, 
a percepção, a escuta atenta, os valores da 
corporeidade. Além disso, experimentam a 
aplicação de diferentes brincadeiras e jogos, 
observam a relação entre brinquedo e cul-
tura, reconhecem a dimensão social e cultu-
ral do jogo, analisam diferentes maneiras de 
conduzir a aula, ensaiam a situação de aula 
e descobrem prazer e diversão no ensino. 
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Para o âmbito do trabalho em sala de aula, as 
oficinas de jogos representam para os pro-
fessores uma possibilidade de ação simulada 
e de compreensão de que a aula significa 
o espaço de ação dos sujeitos que refleti-
rá além do fenômeno que ela é. Os gestos 
e atitudes ali manifestados devem ocorrer 
com total consciência, pois colaboram em 
grande medida para a constituição integral 
dos sujeitos.

Conclusão

Esta investigação verificou que práticas 
lúdico-reflexivas inseridas na formação de 
professores auxiliam consideravelmente o 
desenvolvimento da atitude do professor 
para ensinar. Esta atitude significa uma ma-
neira de agir junto aos alunos que, fazen-
do uso da observação, da escuta atenta, da 
sensibilidade e da percepção aguçada, abra 
espaço para a mediação, a autonomia, a in-
certeza, a exploração e a construção do co-
nhecimento. Desenvolver a profissionalidade 
implica também desenvolver posturas que 
capacitassem o professor a lidar criticamen-
te com os alunos, levando adiante o proces-
so de ensino e aprendizagem nas escolas.

Procuro contribuir para que a dimensão 
do jogo seja vista como uma possibilidade de 
formação social, cultural e subjetiva do pro-
fessor. A discussão não se faz completa, pois a 
formação de professores é um campo comple-
xo que abarca variadas realidades, entre elas, 
a econômica, política, psicológica, sociológica. 
No entanto, teoria e prática de jogos podem 
prover ao futuro professor saberes da profis-
são docente que são distintos dos de outras 
profissões porque rompem a maneira rigorosa 
de raciocinar que exclui, entre outras coisas, a 
corporeidade e a emocionalidade, como se a 
profissionalidade docente estivesse isenta des-
tas dimensões. Guimarães (2001) já afirmou a 
importância de admitirmos que ter o ser hu-
mano como objeto de trabalho traz à nossa 
profissão as dimensões ética e emocional.

Empregar o lúdico na formação de do-
centes não representa apenas pensar sobre 
como fazer uso de estratégias de jogos e 
brincadeiras em sala de aula, mas sim mo-
dificar o modo de ver a educação, pois sub-
jacente ao jogo está uma profunda reflexão 
sobre nossos valores, atitudes e formas de 
pensar enquanto educadores.

Não entendo o lúdico – teoria e práti-
ca do jogo – como um antídoto para todos 
os problemas da formação, das relações in-
terpessoais nas escolas e do processo de 
ensino-aprendizagem, mas sim como uma 
linguagem além daquelas convencionalmente 
aceitas, que proporciona grande espaço de 
atuação nestes aspectos. Uma das perguntas 
por mim levantadas no início desta pesquisa 
foi: o aluno e o professor universitário estão 
dispostos a participar de uma atividade que 
foge dos padrões convencionais de ensino? 
O percurso do trabalho demonstrou que 
não apenas estão dispostos, como carentes 
e ansiosos.
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ARTE-EDUCAÇÃO E CONCEPÇÃO FREIREANA DE EDUCAÇÃO

Michelle Carneiro Serrão18

RESUMO

Diante da constante quebra de paradigmas e 
de necessidades que se fazem prementes no 
setor educacional, as quais se justificam pela 
não aceitação da racionalidade como modelo 
único, faz-se necessário refletir a possibilidade 
de uma mudança de postura na educação. Essa 
tendência à mudança de postura é um reflexo 
dos setores críticos ligados ao sistema educa-
cional que tentam encontrar caminhos dife-
rentes dos dados pela objetividade positivista. 
Pensa-se então em uma nova educação que 
fuja aos padrões até então estabelecidos. A 
partir disso, procurou-se entender as coinci-
dências de dois discursos que até o momento 
haviam sido tratados como discursos parale-
los e divergentes, nunca coincidentes: a Arte-
Educação e a proposta metodológica freirea-
na. Observa-se que ambos complementam-se 
e conduzem a construção de uma subjetivi-
dade histórica, pois através da simbolização 
e do desenvolvimento de aptidões críticas e 
criativas, propiciam a elevação dos níveis de 
consciência, de integralização, de criatividade 
e de criticidade. Tais categorias oriundas de 
pontos em comum entre os dois discursos, 

convergem na estruturação de um ideal de 
indivíduo humano, crítico, criativo, sujeito de 
si e de sua cultura.

Palavras-chave: Educação; Arte-Educação; Ex-
pressão Cultural; Metodologia Freireana.

Introdução

Com o fortalecimento do capitalismo e 
da política neoliberal a escola passou a ser 
tratada como uma empresa na qual a qua-
lidade total é o determinante. Dentro da 
mesma o professor e o aluno são apenas 
funcionários e produto, o conhecimento e a 
capacitação estão centrados nos interesses 
da indústria globalizada.

Entretanto, ainda que essa preparação 
oferecida se dê nos patamares da qualida-
de total e de uma tecnologia educativa alta-
mente qualificada, a situação social, política e 
econômica do momento não irão permitir 
num futuro imediato a inserção no mercado 
de trabalho de uma mínima fatia da popu-
lação assim qualificada, dado que o desem-
prego passa a fazer parte dessa sociedade 

___________________
18 Pedagoga e mestre em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, professora do curso Normal Superior da Faculdade 

Salesiana Dom Bosco. 
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neoliberal do capitalismo decadente que es-
tamos vivendo.

Este problema da utilização da escola e 
da educação como instrumento prioritário 
na luta pela hegemonia política e social não é 
nova, pois segundo Frigotto (1996, p. 25) tem 
como “perspectiva articular as concepções, 
a organização dos processos e dos conteú-
dos educativos na escola e, mais amplamen-
te, nas diferentes esferas da vida social, aos 
interesses de classe”.

Nessa perspectiva, a educação da classe 
dominante deverá estar voltada sempre a 
habilitar os indivíduos para o trabalho atre-
lado aos interesses da indústria e do capital 
transnacional, móvel e sem interesses de 
tipo nacionalista e de soberania pátria.

No entanto, a educação, como vimos 
anteriormente, nesse momento em que o 
trabalho passa a um terceiro plano dentro 
da proposta capitalista neoliberal e do de-
semprego estrutural, não cumpre, nem pode 
cumprir com a adequação do trabalhador 
para o posto de trabalho, uma vez que a 
robotização e a automação impõem-se no 
mundo da indústria. Vemos como um com-
putador elimina postos de trabalho, elimina 
emprego e até profissões, criando-se um 
novo patamar cultural dentro do capitalismo 
decadente que é o espaço do não trabalho, 
do desemprego e do ócio obrigatório.

No modo de produção capitalista, se fi-
zermos uma análise histórica da função da 
escola, veremos que esta sempre se deu em 
função do sistema político-econômico e de 
sua ordem social e, principalmente, como 
melhor instrumento para imposição ideoló-
gica, pois as chamadas elites usaram e usam a 
escola para determinar “[...] ideologicamen-
te o saber, o pensamento, os valores, os sím-
bolos com que se apresenta como legítimo” 
(BRANDÃO, 1981, p. 105) impondo, para 
tanto, “[...] práticas educativas visando con-
servar e reproduzir seus interesses como 
se fossem os interesses de toda a sociedade 
[...]” (SCOCUGLIA, 1997, p. 17).

Frente a essa situação de predomínio he-
gemônico das classes industriais no poder, as 
classes exploradas vendo roubados todos os 
seus meios de produção e sendo privados 
de qualquer garantia, reagiram como se sabe, 
desde o início do processo industrial, onde 
se revoltaram contra as indústrias e suas 
máquinas (MARX, 1985).

Criou-se dentro das mesmas classes 
populares uma “inteligência” que tentou 
construir um conhecimento que propiciara 
a tomada de consciência, a libertação popu-
lar, ou seja, a humanização. Assim chegamos 
às décadas de 50 e 60, que para o caso do 
Brasil e da América Latina, foi marcada pelo 
desenvolvimentismo nacional e pelo populis-
mo paternalista.

O problema central da educação brasilei-
ra não está na utilização das tecnologias na 
escola e nem na preparação para o trabalho, 
mas sim na ausência de uma proposta políti-
co-pedagógica que responda às necessidades 
do indivíduo e não ao modelo de produção 
capitalista. Trata-se de uma proposta que 
substitua a sociedade do conhecimento por 
uma sociedade aprendente.

Nota-se a necessidade de se construir 
algumas propostas pedagógicas que venham 
a favorecer e auxiliar no desenvolvimento de 
potencialidades do indivíduo que auxiliem na 
elevação do seu nível de consciência, a partir 
dos processos de simbolização, estruturan-
do um ideal de indivíduo humano, crítico, 
criativo, sujeito de si, de sua cultura e de sua 
história.

Dentro dessa perspectiva, percebe-se não 
somente a necessidade, mas também a impor-
tância das categorias da Arte-educação e sua 
contribuição com a proposta metodológica 
freireana, além de possibilidades de interseção 
entre ambas.  A proposta da Arte-educação 
não tem como objetivo apenas educar para o 
trabalho, mas visa também o desenvolvimen-
to da capacidade crítica do indivíduo, levando 
em consideração sua capacidade simbólica, 
sua imaginação, sua percepção e sua expres-
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são como fatores dinâmicos da cultura e do 
desenvolvimento social e político.

1. Arte-educação e proposta  
metodológica freireana

Dentro de um processo histórico de li-
bertação que chega até nossos dias, pode-se 
colocar a figura de Paulo Freire como uma 
das mais significantes, pois nessas décadas no 
mundo todo, estava se dando um processo de 
efervescência social, política, científica e artís-
tica, onde a educação e mais concretamente 
a proposta metodológica freireana ganha ên-
fase pelo seu método inovador de alfabetiza-
ção, método esse educativo, libertador, cons-
cientizador e integralizador.

O objetivo prioritário desta proposta on-
tológica e gnosiológica é a conscientização do 
indivíduo e a construção do sujeito histórico 
enquanto ser consciente de seu papel e de 
sua função na sociedade, além da possibilida-
de de a partir dessa proposta educativa che-
gar a construir a politização das massas e a 
sua conseqüente libertação.

Paralelamente, por um ângulo conservador, 
estava em construção uma outra proposta cujo 
objetivo não era explicitamente político, mas 
que através da simbolização e do desenvolvi-
mento de aptidões críticas e criativas, propi-
ciaria a elevação dos níveis de consciência, de 
integralização, de criatividade e de criticidade, 
realçando, também, o papel do sujeito enquanto 
sujeito histórico. Esta proposta era da Arte-Edu-
cação de Herbert Read e de Celestim Freinet.

Observa-se que a proposta colocada por 
Read e Freinet de uma Arte-Educação que 
se daria através do desenvolvimento de ca-
pacidades simbólicas, possibilita fazer análises 
paralelas com o discurso freireano sobre a 
formação do sujeito histórico.

Tais análises levam a algumas categorias 
significantes que esclarecem a comparação 
entre o discurso freireano e o discurso da 
Arte-Educação.

Do ponto de vista da Arte-Educação te-
mos as seguintes categorias: percepção, ex-
pressão, imaginação, intuição, simbolização, 
criatividade e capacidade crítica; já no discur-
so freireano temos algumas categorias que 
complementam as anteriores ou são afins a 
elas, que são: consciência crítica, subjetividade, 
historicidade, cotidianidade, libertação etc.

Observa-se que os dois grupos de catego-
rias convergem na estruturação de um ideal 
de indivíduo humano, crítico, criativo, sujeito 
de si e de sua cultura.

A partir disso temos que, se para a Arte-
Educação, a percepção é um fenômeno cines-
tésico entre visão, olfato, paladar, audição, tato, 
percepção espaço corporal, para Freire, esta 
mesma circunstância estaria regimentada pe-
los códigos culturais e até pela ideologia. 

Assim vemos que um discurso comple-
menta o outro. Um do ângulo cultural político 
e o outro do ângulo da psicologia. Tendo-se 
em conta que para a Arte-Educação temos 
que agregar fatores como o desejo, a intuição 
e a memória.

Outra categoria é a expressão, que para 
a Arte-Educação remete-se as gramáticas e 
sintaxes, aos códigos e as materialidades de-
terminadas pelo desejo, pela intuição e pela 
memória, enquanto para Freire essa expres-
são seria uma reflexão sobre a realidade, 
expressão essa que implica o desenvolver da 
consciência crítica e política.

No que diz respeito à categoria da cria-
tividade podemos afirmar que esta aparece 
com grande significância no discurso da Arte-
Educação, enquanto no discurso freireano 
aparece de maneira implícita, até por este não 
ter dado prioridade a tal categoria pelo foco 
de seu trabalho ser outro, o político. Devido 
a isso, minimizou o valor da criatividade para 
os processos de conscientização e de ação 
política libertadora.

Observa-se que se a proposta metodo-
lógica freireana procurava o objeto político 
com a introdução do antropológico na aula, 
a proposta metodológica da Arte-Educação 
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com o desenvolvimento de aptidões como a 
percepção, a expressão, a imaginação, a cria-
ção simbólica, a criatividade e a consciência 
crítica constituía um processo dialético que 
levava impreterivelmente ao político, igual à 
proposta freireana.

Como se vê, ambos discursos conduzem 
à construção da subjetividade histórica. A pro-
posta metodológica freireana desde o coti-
diano antropológico social e a Arte-Educação 
desde o social simbólico.

Percebe-se a coincidência de dois discursos 
que vinham sendo tratados como discursos 
paralelos e divergentes, nunca coincidentes.

Apesar de nos determos nesta reflexão 
em possíveis elos de ligação entre a Arte-
Educação e a proposta metodológica freire-
ana e de observarmos que a Arte oferece 
múltiplas possibilidades de desenvolvimento 
das várias aptidões natas no ser humano, a 
mesma possuiu várias correntes que surgi-
das ao longo da história objetivaram dife-
rentes fatores, os quais veremos a seguir a 
partir de uma breve análise histórica.

2. Historicidade da arte   
e arte-educação

A partir do Renascimento (século XVI), 
com o rompimento entre Igreja e Estado e 
com as conseqüentes conquistas e expan-
sões territoriais, que marcam de certa ma-
neira o início do espírito capitalista, surge 
a figura do artista, do homem criador que, 
levado pelas circunstâncias do momento 
e do contexto, preocupava-se unicamente 
com a fama, a glória e o status que pode-
ria obter através de sua produção artísti-
co-acadêmica articulada à natureza (neste 
momento).

Antes do Renascimento não havia essa 
valorização sobre a produção artística de 

alguns, na medida em que todos se encon-
travam subordinados a Deus e à Igreja. É 
com o advento do Renascimento e do es-
pírito capitalista que a Arte passa a estar 
subordinada ao êxito social e ao produto 
final, o que leva à idéia de que a produ-
ção artística é uma capacidade inerente a 
poucos.

Tal postura ideológica chega até nossos 
dias uma vez que através das escolas de 
Arte, transmitia-se a idéia de que a cria-
tividade está atrelada às técnicas, às aca-
demias, ao produto final e ao êxito social, 
tendo seu desfecho na arte-educação que 
tem as mesmas características, pois tam-
bém se encontra atrelada às técnicas, ao 
produto final e ao êxito social. (BARBOSA, 
1978).

Paralelo a isso surge, após a I Guerra 
Mundial, um outro tipo de Arte-educa-
ção19, que é a de Herbert Read e Celestim 
Freinet, na qual procurando satisfazer as 
necessidades do momento histórico, pre-
ocupam-se com o processo de desenvol-
vimento das capacidades simbólicas e o 
desenvolvimento de técnicas expressivas 
próprias, inquietando-se com o ser huma-
no enquanto sujeito que se observa que 
vai de encontro a corrente exposta ante-
riormente, cuja única preocupação era o 
produto final, a obra de arte. Tais teóricos 
como Read e Freinet acreditavam na possi-
bilidade de fazer uma educação pela arte.

Concomitante a isso surge uma ter-
ceira corrente que se opõe à acadêmica 
e a priorização na transmissão das técni-
cas. Essa corrente acreditava e acredita na 
liberdade como sinônimo da criatividade. 
Como bem disse Read, opondo-se a tal 
postura

[...] A liberdade na educação não é nada 
mais que se possuir a capacidade de se 
tornar unido. É a corrida antes do salto, 

____________________
19 É importante salientar que as idéias sobre Arte-educação foram concebidas por Read e Freinet a partir da I Guerra Mundial, 

contudo, somente foram conhecidas mundialmente nas décadas de 50 e 60.
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o afinar de um violino antes da actuação. 
A luta pela liberdade, à qual o homem 
pode certamente, dedicar a sua vida, 
deve ser encarada como uma luta pelo 
direito à experiência: a liberdade não é 
um fim em si mesmo, nem uma política 
ou um programa. Ser livre de todos os 
laços é um infortúnio – é nascer-se com 
uma cruz e não com uma coroa de gló-
rias [...] (READ, 1978, p. 347).

Posteriormente, após a II Guerra Mun-
dial, surge a Bauhaus, movimento iniciado 
na Alemanha e que exerceu forte influên-
cia nas demais correntes da Arte-Educa-
ção. Essa influência chega até nossos dias 
não só pelos seus produtos, mas também 
por ter possibilitado a criação de novas 
modalidades de arte que está ligada à psi-
cologia da gestalt.

O aspecto mais revolucionário deste 
movimento consistia em integrar as dife-
rentes artes que eram a música, a pintura, 
a escultura, a cerâmica, a arquitetura en-
tre outros, em uma grande e única área 
artística. Sendo assim, esse movimento 
contou com grande número de professo-
res e profissionais de diferentes áreas da 
arte, resultando na elaboração de novos 
códigos estéticos, de novas modalidades 
de apreensão do artístico e principalmen-
te da criação de novas concepções da arte 
até o momento impensadas, como, por 
exemplo, o design puro, o design gráfico, 
a linguagem cinematográfica moderna, a 
música dodecafônica e principalmente o 
design industrial, que se debruçou sobre 
a produção de objetos essenciais dentro 
do cotidiano como cadeiras, garfos, facas, 
objetos de cristais, mobília industrial, rá-
dios, telefones e outros, distinguindo-se 
por serem objetos produzidos em série 
e industrialmente, ainda que neste espa-
ço seja reconhecido também a autoria de 
cada designer.

Os objetos mais dispares, produzidos in-
dustrialmente evidenciam uma busca for-
mal em estreita relação com a das outras 

artevisuais. A personalidade de cada de-
sign é reconhecível, não obstante a pro-
dução em série. (DORFLES, 1988, p.61).

Segundo Barbosa (2006), o ensino da 
Arte sob influência da Bauhaus tinha como 
função “[...] produzir soluções para a vida 
e para o design tecnicamente eficientes, 
esteticamente prazerosas e socialmente 
relevantes. [...].”

É necessário ressaltar que um dos as-
pectos teóricos que embasavam esse mo-
vimento é a psicologia da gestalt, que tem 
a ver com a unidade gestaltica de percep-
ção, fundo e forma e sua dinâmica, e que 
iria contribuir também com posturas na 
arte moderna e nas quais os processos da 
criatividade estarão centrados na casua-
lidade, na liberdade, na materialidade, no 
conceito como materialidade de uma nova 
possibilidade artística, conceitual.

Assim como, o óptico sendo gerador 
da arte op e o popular gerador de uma 
nova faceta artística chamada pop, com 
todas as outras possibilidades que chegam 
até nossos dias na plástica, na música e na 
arquitetura. Esta tendência proveniente da 
Bauhaus e da percepção gestaltica é uma 
das correntes que sustentam parcialmente 
a Arte-educação. É válido ressaltar que a 
arte pop vem “[...] destruindo os limites 
entre a arte e as imagens da comunicação 
em” signo “científico”. (READ, 1983, p. 36).

A outra tendência que é aquela que 
está voltada especificamente para a edu-
cação como tal, é a dos teóricos Herbert 
Read, Celestim Freinet e alguns outros.

É válido ressaltar que estas duas tendên-
cias que eram a Bauhaus e a dos Arte-Edu-
cadores por serem contemporâneos trata-
ram dos mesmos problemas de diferentes 
ângulos. A Bauhaus voltada para a produção 
industrial e os processos da produção sim-
bólica dentro do capitalismo e a outra, que 
era a dos arte-educadores e seus teóricos, 
cuja preocupação era a produção simbólica 
em função da subjetividade histórica.
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Considerações finais

Tendo em vista a constante quebra de 
paradigmas e a discussão que se efetiva acer-
ca da crise da racionalidade, percebe-se que 
se faz necessário novas propostas metodo-
lógicas educacionais que levem em conside-
ração, não um modelo lógico e racional, mas 
sim, que explique a realidade a partir da in-
tuição, afetividade e sensibilidade, implicando 
na sua real importância, a razão.

Tais necessidades que se fazem premen-
tes no setor educacional, necessidades estas 
que se justificam pela não aceitação da ra-
cionalidade como modelo único, vem sendo 
levadas em consideração e começa-se a pen-
sar em uma educação que desenvolva não só 
a memória, a razão e a lógica do indivíduo, 
mas, também e principalmente, que tenha em 
consideração todas as suas potencialidades e 
em especial aquelas que fundam a espécie 
humana, que são: a percepção, a expressão, 
a imaginação, a criatividade, a capacidade de 
simbolização e a intuição.

Tal mudança de postura é um reflexo dos 
setores críticos ligados ao sistema educacio-
nal e que têm voz em determinado momento 
histórico e que tentam encontrar caminhos 
diversos, diferentes dos dados pelo positivis-
mo, pelo individualismo, pelo sistema funda-
mentado na ganância e no lucro, em suma, 
pela objetividade positivista.

Torna-se, com isso, imprescindível uma 
nova educação que fuja aos padrões até en-
tão estabelecidos e desenvolva nos indivídu-
os habilidades e capacidades, para que estes 
possam enfrentar a vida dentro de projetos, 
por fora do consumo doentio e enfermiço.

Esta nova proposta educacional que en-
fatiza o desenvolvimento de potencialidades 
como a percepção, a expressão, a imaginação, 
a criatividade, a capacidade de simbolização 
e a intuição, pode tornar os indivíduos capa-
zes de sobreviver e ter uma vida mais plena 
nesse mundo que hoje prioriza a automação 
que se impõe no mundo da indústria.

A partir disso, percebe-se a importância 
das categorias da Arte-educação e sua con-
fluência com a proposta metodológica freire-
ana e a partir da possibilidade de interseção 
entre ambas, observa-se à necessidade de se 
construir algumas propostas que venham a 
favorecer e auxiliar no desenvolvimento de 
potencialidades do indivíduo que auxiliem na 
elevação do seu nível de consciência, a partir 
dos processos de simbolização, propiciando 
com isso a estruturação de um ideal de indi-
víduo humano, crítico, criativo, sujeito de si, 
de sua cultura e de sua história.

Tal proposta não visaria apenas o de-
senvolvimento da capacidade crítica do 
indivíduo, mas também levaria em consi-
deração sua capacidade simbólica, sua cria-
tividade, sua imaginação, sua percepção e 
sua expressão como fatores dinâmicos da 
cultura e do desenvolvimento social e até 
político.
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REFLEXÕES CURRICULARES A PARTIR DE PROFESSORES EM 
FORMAÇÃO

Amarildo Menezes Gonzaga20

RESUMO

Investigação exploratória a respeito de como 
os professores da rede pública de ensino do 
Estado do Amazonas percebem o currículo no 
e para o contexto educacional, a partir do pro-
cesso formativo que experienciam no curso 
de formação de professores Normal Superior, 
realizado através do convênio Universidade do 
Estado do Amazonas e Secretaria de Educação 
e Cultura do Estado do Amazonas, denomina-
do de PROFORMAR, adotando-se o sistema 
de formação mediado. Origina-se de uma ex-
periência desenvolvida por um grupo de do-
centes que ministraram aulas no respectivo 
curso, os quais construíram uma metodologia 
que resultou em produções textuais, adotadas 
como eixo central neste estudo. Dois momen-
tos a consolidam. O primeiro incide nos pres-
supostos teóricos sustentadores do labor em 
questão, focando-se na apreensão de algumas 
conceituações de currículo, que se inicia a par-
tir de comentários sobre os primeiros estudos 
a respeito daquele, influenciados pelo modelo 
tecnicista de natureza prescritiva, baseados nas 
categorias de controle e eficiência social, che-

gando-se à demonstração de que o currículo 
sempre está centrado a um determinado con-
texto social no qual é desenvolvido. Por conse-
guinte, coaduna-se a discussão para a respecti-
va inserção das conceituações de currículo no 
contexto social, no qual ganham legitimidade. 
No segundo momento, referente ao alinhavo 
entre o construído pelos sujeitos participantes 
com os pressupostos metodológicos adota-
dos para subsidiar a investigação em questão, 
tem-se a discussão tanto sobre o que os su-
jeitos participantes pensam sobre o currículo, 
quanto nossos comentários, pautando-nos nos 
pressupostos adotados no primeiro momen-
to. Conclui-se esta com algumas sugestões de 
problematização das diferentes possibilidades 
de legitimação do currículo.

Palavras-chave: currículo; formação de profes-
sores; PROFORMAR.

Introdução

O processo formativo pelo qual passa o 
ser humano, tanto no ensino formal, quanto 

____________________
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no ensino informal, sempre tende a, de certa 
forma, legitimá-lo para a criação de condições 
para que ele possa se autoconhecer e permitir 
também que os outros o conheçam. A partir 
disto, surgem possibilidades de articulações e 
descobertas em uma perspectiva mais abran-
gente, fazendo com que mais histórias, com 
seus aspectos diversos, também coadunem 
para propósitos similares, na tentativa de se 
buscar uma unidade, apesar da atual conjuntu-
ra tão complexa e cética que experienciamos.

Não resta dúvida de que esta possibilidade 
de se observar o que está em contínua des-
construção e reconstrução passa a ser até 
ufânica, se a olharmos com perspectivas óti-
cas do observador que apenas vê as coisas de 
fora para dentro.  A partir desta contestação é 
que começamos a criar a trajetória para refle-
tir sobre o currículo e a ressignificação dada a 
ele por educadores, na condição daqueles que 
retroalimentam a sua condição humana a par-
tir daquilo que problematizam nas diferentes 
situações de ensino-aprendizagem, tanto em 
ambientes formativos sistematizados, como 
a academia, e nos ambientes antagônicos aos 
primeiros. 

Começaremos nossa reflexão tomando 
como ponto de partida o desenvolvimento 
do currículo no contexto social. Para tanto, 
nos ateremos a alguns teóricos para definir os 
pressupostos, assim como em reflexões feitas 
em produções de professores em formação 
no curso de Licenciatura em Normal Supe-
rior, oriundos do Programa de Formação de 
Professores PROFORMAR, decorrente de um 
convênio da Universidade do Estado do Ama-
zonas com a Secretaria Estadual de Educação 
e Cultura do Estado do Amazonas.

1. Currículo:

1.1 apreendendo algumas conceituações

O contexto escolar, não diferente dos 
outros segmentos da sociedade, vive uma 

difícil missão: adaptar-se rapidamente às 
mudanças impostas pela globalização, bus-
car boas oportunidades para os negócios 
e primar por condições humanas de so-
brevivência pautadas em valores capazes 
de retroalimentarem o exercício da cida-
dania. Antes de avançarmos nesta reflexão, 
estabeleceremos um corte sobre o que 
pretenderemos abordar do contexto edu-
cacional, referente ao currículo, apresen-
tando algumas definições daquele.

A palavra curriculum, de origem latina, 
significa o curso, a rota, o caminho da vida 
ou das atividades de uma pessoa ou gru-
po de pessoas. O currículo educacional 
representa a síntese dos conhecimentos 
e valores que caracterizam um processo 
social expresso pelo trabalho pedagógico 
desenvolvido nas escolas. 

Os primeiros estudos no campo do 
currículo, de origem norte-americana, fo-
ram influenciados pelo modelo tecnicista 
de natureza prescritiva, baseados nas ca-
tegorias de controle e eficiência social. 
Destaca-se a obra de Tyler (1949), a qual 
apresenta a preocupação com o estabele-
cimento de objetivos educacionais e com 
a avaliação, sendo o currículo visto como 
uma prática neutra, instrumento de racio-
nalização da atividade educativa e controle 
do planejamento. O pensamento de Tyler 
influenciou nos estudos sobre currículo 
no Brasil, adotado como fundamento te-
órico na organização curricular do ensino 
na década de 70.

De acordo com Sacristán, que segue os 
fundamentos das teorias curriculares tra-
dicionais,

o currículo aparece como o conjunto de 
objetivos de aprendizagem selecionados 
que devem dar lugar à criação de expe-
riências apropriadas que tenham efeitos 
cumulativos avaliáveis, de modo que se 
possa manter o sistema numa revisão 
constante, para que nele operem as opor-
tunas recomendações (2000, p. 46).



51

Apple (1982) destacou a relação entre 
dominação econômica e cultural e o cur-
rículo escolar. Baseado na abordagem ne-
omarxista, trabalhou a noção de currículo 
oculto, buscando demonstrar como as esco-
las produzem e reproduzem a desigualdade 
social. 

A discussão sociológica do currículo, a 
crítica ao reducionismo e estruturalismo 
têm sido feitas pelos autores como Young 
(1989), Apple (1989) e Silva (1988).

Além da teoria crítica do currículo de 
natureza sociológica, os estudos neste cam-
po tiveram outros desdobramentos: Kemis 
(1996) tem assinalado a necessidade de uma 
reformulação da teoria do currículo com 
base na articulação teórico-prática. Ste-
nhouse (1991) sugere o estudo do currículo 
numa perspectiva processual e prática.

Para Silva, que é adepto de Teorias Curri-
culares Pós-críticas,

o conhecimento não é exterior ao poder, 
o conhecimento não se opõe ao poder. O 
conhecimento não é aquilo que põe em 
xeque o poder: o conhecimento é parte 
inerente do poder (...), o mapa do poder é 
ampliado para incluir os processos de do-
minação centrados na raça, na etnia, no gê-
nero e na sexualidade (2001, p.148-149).

Pensando a função do currículo, percebe-
mos porque este foco de discussão é tão sig-
nificativo. Mesmo com enfoques diferentes, 
os três sentidos estão presentes no currícu-
lo escolar, assim um completa o outro, visto 
que todo currículo envolve apresentação 
de conhecimentos e inclui um conjunto de 
experiências que visam favorecer a assimila-
ção e a reconstrução desses conhecimentos. 
(SANTOS e MOREIRA, 1996).

Como toda e qualquer atividade racio-
nal e sistemática, o currículo é um poderoso 
instrumento de fundamentação que vem ad-
quirindo importância significativa no âmbito 
da Educação. De fato, é importante que se 
esclareça, antes de qualquer coisa, que a eti-

mologia do termo currículo escolar desta-
cada nesta reflexão incide no planejamento 
curricular de forma não fragmentada, mas 
sim para efeito de obtenção de um funda-
mento lógico global, a fim de que possa ser 
considerado como um produto amorfo de 
gerações de remendões.

Ademais, apesar de estar constituído pe-
las peculiaridades que evidenciam matizes 
do universo educacional, o currículo sempre 
está centrado a um determinado contexto 
social no qual é desenvolvido.  A seguir, trata-
remos mais especificamente desta questão.

1.2 Contexto social e o desenvolvimento 
do currículo

Há inúmeras discussões a respeito de 
como desenvolver um currículo adequa-
do para suprir determinadas expectativas, 
bem como para efeito de apresentação de 
resoluções de determinados problemas no 
contexto educacional. Inúmeros aspectos 
contribuem para isso, dentre eles discorre-
remos brevemente a respeito de alguns: o 
sistema de exames públicos, a atuação co-
tidiana dos profissionais da educação e dos 
professores, as influências políticas e econô-
micas de um país.

O sistema de exames públicos está mais 
interessado em que os professores propor-
cionem aos seus alunos uma grande quan-
tidade de conteúdos com o propósito de 
posteriormente fazer a reprodução daque-
les em tempo e lugar oportunos, mostrando 
assim uma certa incapacidade de medir tipos 
elevados de realização cognitiva, por exem-
plo, compreensão e aplicação, dando maior 
valor às técnicas de memorização e apren-
dizado mecânico.

Os profissionais da educação, em especial 
os professores, apresentam forte aceitação 
aos métodos tradicionalistas de avaliação, ou 
seja, os exames escritos como a única fonte 
de informação objetiva sobre os alunos. Al-
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guns professores e educadores, muitas vezes 
não querem utilizar novas técnicas de avalia-
ção, em virtude das dúvidas existentes sobre 
a respectiva validez daquelas.

Os professores estão envolvidos na ela-
boração e correção de provas e exames, 
apenas participando no desenvolvimento do 
ensino de uma matéria e não se envolvendo 
no efetivo processo de avaliação, procuran-
do influenciá-lo positivamente. Além disso, 
o tradicionalismo exerce grande influência 
limitadora no currículo escolar, havendo vá-
rios meios diferentes pelos quais se podem 
categorizar outras influências e restrições.

As influências políticas sobre o currícu-
lo são mais do que nunca evidentes. Como 
exemplo, podemos citar a forma como se 
destacam nos países em que há forte ide-
ologia política dominante. Observam-se, no 
Reino Unido, organizações como igrejas, cuja 
contribuição para o desenvolvimento origi-
nal da educação publica foi grande e, como 
conseqüência, tem influência contínua sobre 
o desenvolvimento educacional.

A economia de um país também influen-
cia no desenvolvimento de um currículo, pois 
em grande parte é para os acontecimentos 
e fatores econômicos que se olha em busca 
do desenvolvimento da maioria dos sistemas 
de educação. Portanto, uma das funções do 
sistema escolar é produzir a força humana 
que um país necessita e isso não se pode 
ignorar no planejamento do currículo. Daí a 
necessidade de enfatizar o princípio de que 
para a elaboração de um currículo é neces-
sária a colaboração de toda a comunidade 
intra e extra-escolar, mostrando assim que 
nenhum currículo, independente do cuidado 
com que seja planejado, jamais chegará à re-
alização, sem que todos os envolvidos a ele 
se dediquem.

Várias hipóteses têm sido apresentadas 
para explicar as inadequações de dissemi-
nação de projetos nas escolas. Estudos re-
centes indicaram que mesmo onde muito 
esforço positivo tenha sido feito, existem 

barreiras à sua implementação, tanto pelo 
fato dos professores não perceberem com 
clareza seu novo papel, como também pela 
ausência de condições que lhes permitam 
chegar a essa percepção, mostrando cinco 
circunstâncias para isso ocorrer: A falta de 
claro entendimento da inovação por parte 
dos professores; A falta dos tipos de habili-
dades e conhecimentos necessários à con-
formação ao novo modelo; A não existência 
das matérias de instrução necessárias; A in-
compatibilidade entre os arranjos organiza-
cionais e a inovação; A falta de inovação e 
motivação por parte do pessoal.

Para uma inovação ter chance de “pegar” 
numa escola, é preciso dispor algo mais do 
que recursos e apoio de serviços internos. 
Os professores precisam se comprometer 
com a mudança, que inicialmente é de natu-
reza ideológica. Dessa maneira se pode espe-
rar com que eles, voluntariamente, adaptem 
seus métodos e abordagens para atender à 
demanda do novo trabalho.

Conforme comenta Goodson,

o desenvolvimento curricular baseado na 
escola proporciona escopo para a conti-
nua adaptação do currículo às necessida-
des individuais dos alunos mais do que o 
fazem outras formas de desenvolvimento 
de currículo. Outros sistemas são por 
sua própria natureza inadequados para 
responder às diferenças individuais nos 
alunos ou nos professores. O Currículo 
relacionado ao desenvolvimento das dife-
renças individuais deve ser um processo 
continuo e é só a escola ou rede de es-
colas que pode proporcionar escopo para 
isso (1993, p.45).

Dessa forma, podemos observar o pa-
pel decisivo que a escola, em parceria com 
os demais segmentos sociais, têm na elabo-
ração de um currículo escolar.  Se a segun-
da continuar planejando e executando seus 
currículos isoladamente, terá dificuldade 
em  cumprir a sua função social: transmi-
tir conhecimentos factuais, habilidades e 
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valores, como a honestidade e o orgulho 
da própria herança racial; o saber aprender 
mais, mesmo depois que a escolarização 
formal tiver terminado; ser intelectualmen-
te aberto; ver-se a si mesmo como parte de 
uma comunidade democrática; agir coope-
rativamente.

Ademais, fica também evidente que 
o currículo, mais do que nunca, já deixou 
de ser visto como algo meramente tecni-
cista, mecanicista, onde se percebe apenas 
valores escolares. Pelo contrário, ele par-
ticipa ativamente em setores da sociedade 
e modifica valores sociais, políticos e eco-
nômicos. É, sem dúvida alguma, muito mais 
presente no processo de construção das 
histórias de vida dos atores sociais que se 
possa imaginar. A seguir, comentaremos so-
bre o redimensionamento do currículo da 
escola, para efeito de construção do currí-
culo da vida.

2. O desenvolvimento do currículo 
em perspectivas de professores 
em formação

Neste momento, nos ateremos a regis-
tros das produções dos estudantes que pas-
saram por um processo formativo em um 
Programa de Formação de Professores em 
Licenciatura Normal Superior – PROFOR-
MAR –, através de um convênio entre a Se-
cretaria Estadual de Educação e Cultura do 
Estado do Amazonas e a Universidade do 
Estado do Amazonas, mais especificamente 
na disciplina Currículo e Ensino Básico.  Es-
tas produções resultaram de uma atividade 
pedagógica desenvolvida pelo grupo de pro-
fessores que trabalharam a respectiva disci-
plina.

Procuraremos fazer um mapeamento dos 
respectivos registros, a partir dos diferentes 
municípios que foram contemplados com o 
programa em questão. Diferentes municípios 
sim, devido à sistemática adotada ter sido 

mediada, através do sistema de satélite da 
Universidade do Estado do Amazonas.

2.1 O que pensam sobre o currículo?

A fim de conhecer as tentativas de com-
preensão do currículo por parte dos profes-
sores em formação, lemos suas respectivas 
produções, nas quais há reflexos de pesqui-
sas desenvolvidas por aqueles, tanto sobre 
o que compreendem, quanto sobre como 
a comunidade escolar na qual estão inseri-
dos compreendem o currículo. Tomamos a 
iniciativa de, aleatoriamente, apresentar os 
seguintes relatos:

O currículo é um conjunto estruturado 
de disciplinas e atividades. Organizado 
com objetivo de possibilitar que seja al-
cançada certa meta, proposta e fixada em 
função de um planejamento, pois é tudo 
que está presente na vida de cada criança, 
de cada participante do processo ensino-
aprendizagem, sendo uma sistematização 
dos conteúdos que deve levar as pessoas a 
melhorarem a convivência social, levando 
o aluno a pensar e discutir sobre questões 
necessárias para ajudar na construção de 
uma sociedade mais justa. (Ipixuna)

Neste trecho referente a uma das produ-
ções dos professores em formação do municí-
pio de Ipixuna, há um emaranhado de informa-
ções, na tentativa de definir o que é o currículo. 
Em um primeiro momento, aquele é observado 
apenas em uma perspectiva reducionista e sis-
tematizadora, a qual ganha legitimidade a partir 
dos elementos que sustentam o processo en-
sino-aprendizagem no ensino formal. Por con-
seguinte, estabelece-se uma imbricação entre 
o que é o currículo e os saberes e fazeres, tan-
to a partir do que a criança traz para a escola, 
quanto do que trazem os demais participantes 
do processo ensino-aprendizagem, definindo-
se estes aspectos como fundamentais para a 
melhoria da convivência social e da construção 
de uma sociedade mais justa.
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É perceptível, na condição de quem ob-
serva este posicionamento de fora para 
dentro, uma certa necessidade de explicar 
o currículo através de uma perspectiva de 
apreensão, como se fizesse uma retrospec-
tiva, para efeito de obtenção de referência 
para justificar algo que foi observado e vi-
venciado em etapas anteriores de formação. 
Por outro lado, não há a preocupação em 
relacionar o currículo como parte do mo-
mento formativo pelo qual se está passando 
atualmente.

Acreditamos que seja pertinente pensar 
na perspectiva do metacurrículo, que seria 
aprender o currículo sentindo-se na con-
dição de quem faz parte dos sujeitos que 
contribuem na construção de processos e 
produtos que retroalimentam e legitimam o 
próprio currículo, para efeito de caracterizá-
lo e, ao mesmo tempo, problematizá-lo. So-
mente assim poderemos ser capazes, na con-
dição de educadores, de não nos limitarmos 
a definir, compreender e aprender o currí-
culo para os demais envolvidos no processo 
educativo, mas sim, com eles e a partir deles 
construí-lo em uma dinamicidade que seja 
capaz de, pelo menos, tentar acompanhar e 
problematizar as mudanças que acontecem 
na atual conjuntura que experienciamos.

Um outro segundo trecho, retiramos das 
produções de professores em formação de 
Maraã. Assim foi o posicionamento: O currí-
culo tem vários significados e nos permite ex-
plicar o papel que o educador desempenha na 
construção social do conhecimento, buscando 
assim novas formas de analisar os métodos e os 
recursos necessários para uma aprendizagem 
qualificada. (Maraã)

A partir de uma abordagem complexa e 
abrangente, procura-se definir currículo. Ade-
mais, ao determinar a variedade de significa-
dos àquele atribuído, acaba-se centrando-o 
no professor como ator social no processo, 
tanto na condição daquele que cria as alter-
nativas de ensino, aplicando-as, analisando-as, 
objetivando o que se define como aprendiza-

gem qualificada. Por outro lado, tanto o alu-
no, quanto a comunidade e a sociedade não 
aparecem inseridas direta e indiretamente no 
processo, na condição de quem também con-
tribui para e na legitimação do currículo.

Não podemos nos esquecer, também, 
de que “o currículo, quando relacionado ao 
desenvolvimento das diferenças individuais, 
deve ser um processo continuo e é só a es-
cola ou rede de escolas que pode propor-
cionar escopo para isso “(1993, p. 45). Sendo 
assim, é impossível pensar a escola e a rede 
de escolas sem levarmos em consideração 
as perspectivas conjunturais nas quais aque-
las estão inseridas, e para as quais precisam 
contribuir, para que assim possam ser legiti-
madas como tal. 

No trecho que retiramos da produção de 
um professor em formação de Itacoatiara,

Entender o currículo como algo dinâmico, 
é perceber que aquele deve considerar as 
relações sociais ocorridas dentro e fora 
da escola, pois as pessoas não podem ser 
vistas como seres fragmentados, mas su-
jeitos ativos no meio social. Neste sentido, 
o currículo é um conjunto de atividades 
que os educadores organizam intencio-
nalmente para formar um tipo de cidadão 
que sente a necessidade de acompanhar 
o mundo moderno, onde a tecnologia 
dominante exige esse desenvolvimento. 
(Itacoatiara)

É possível observar, no trecho em ques-
tão, que o currículo é percebido em uma 
perspectiva de processo, sustentado por um 
conjunto de elementos que não se limitam 
apenas ao encontrado no ambiente escolar. 
O que nos chamou também atenção é o fato 
de que os envolvidos no processo são vis-
tos e pensados para a busca de uma possível 
unidade, no princípio da interdepência e da 
aceitação da diversidade existente.

Por outro lado, preocupa-nos o desdo-
bramento deste comentário, quando se ten-
ta associar a utilidade do currículo à forma-
ção do cidadão que sente a necessidade de 
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acompanhar o mundo moderno, devido às 
exigências da tecnologia dominante. Acre-
ditamos que uma das razões da existência 
de um currículo seja conduzir pessoas para 
refletirem a respeito de quem são e o que 
fazem para aprimorarem a condição na qual 
se encontram, a partir principalmente das 
relações que constroem com os próximos 
e os demais, tomando como pressuposto o 
ensinar e o aprender a ser pessoa em todos 
os sentidos. Para tanto, será necessário pen-
sar em um projeto de vida e de sociedade 
que precisa ser pensado e ressignificado a 
partir, principalmente, da problematização do 
que está sendo oferecido como fundamento 
básico para sustentar as razões da condição 
humana na atual conjuntura. Sendo assim, o 
mais importante não é apenas acompanhar o 
mundo moderno, para efeito de adequação 
às novas tecnologias. Acima de tudo, deve-
mos problematizar os tipos de processos 
e produtos que elas geram, e a serviço de 
quem aqueles são pensados e atualmente se 
encontram.

Ao retirarmos um trecho da questão que 
estamos enfocando de um professor em for-
mação do município de Manicoré, obtivemos 
o seguinte como resposta:

Os currículos em nossas escolas apenas 
reproduzem os conteúdos da Secretaria de 
Educação, mas não se preocupa em saber o 
retorno desse trabalho, se teve êxito ou não. 
Sinceramente, isso só prejudica a aprendiza-
gem dos alunos, que se sentem ignorados, pois 
seus conhecimentos vividos no dia-a-dia, de 
certa forma não têm relevância para a escola, 
então esse currículo só passa a adquirir vida a 
partir das experiências dos professores e dos 
alunos. (Manicoré)

Na observação acima apresentada so-
bre currículo, podemos constatar uma 
preocupação em defini-lo a partir do que 
é imposto, na condição de resultados das 
políticas públicas, planos, programas e pro-
jetos governamentais, o que não deixa de 
ser uma interpretação comum no âmbito 

educacional, quando se trata de apreender 
e compreender o que é e para que serve o 
currículo.

Ademais, há também uma dificuldade de 
entendimento do fato de que este é apenas 
um dos desdobramentos que contribuem 
no processo de legitimação do currículo. 
Infelizmente, devido a este tipo de inter-
pretação, temos percebido que há o pre-
domínio de uma visão reducionista sobre 
o currículo, fazendo com que prevaleça o 
princípio de que a ele cabe apenas a fun-
ção de propor elementos para sustentarem 
os pressupostos cognitivos do processo 
ensino-aprendizagem no espaço escolar. 
Outros aspectos formativos, dos quais de-
pende o envolvimento da comunidade e da 
sociedade, são deixados de lado, passando 
a escola a converter-se em um feudo, que 
apenas serve para repassar informações e 
dar contribuições apenas para introduzir 
aqueles que a procuram no mundo do tra-
balho, quando chega a, pelo menos, a este 
nível. 

Um professor em formação do municí-
pio de Juruá assim se posicionou a respeito 
do currículo:

O currículo passa a estar presente na vida 
do aluno quando o mesmo estuda o con-
teúdo do seu interesse e passa a vivê-lo, 
ou seja, ele está dando vida ao mesmo. 
Mas para o currículo ser bem sucedido, é 
necessária a interação na relação profes-
sor, aluno e pais, ou  seja,  é preciso que 
haja interesse por parte do aluno para o 
currículo ser vivido pela escola e pela so-
ciedade. (Juruá)

Algo evidente no comentário acima é a 
preocupação em articular o currículo com 
o aspecto cognitivo, na perspectiva de que 
há alguém para ensinar prazerosamente, 
porque há alguém que também, prazerosa-
mente, está para aprender. Ademais, quando 
se apresenta a relação professor, aluno e pais 
como interação imprescindível na legitima-
ção do currículo, tanto pela escola, quanto 
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pela sociedade, na qual a abordagem dos 
conteúdos, a partir da adoção da realidade 
do aluno como referencial determinante, 
acaba predominando uma visão reducionista 
a respeito daquele, limitando-o, inclusive, sua 
condição à proposição de conteúdos para 
ensinar alguém que precisa aprender.

Na questão observada, por sua vez, 
percebe-se que outros aspectos como os 
interesses, as aspirações, os conflitos e os 
elementos que norteiam a atual conjuntura 
social nos diferentes níveis acabam sendo ig-
norados. Sendo assim, buscar apreensão do 
currículo a partir desta perspectiva acaba, 
de certa forma, alimentando possibilidades 
de os atores sociais que experienciam os 
acontecimentos ignorarem cada vez mais a 
possibilidade de que quem dá vida ao cur-
rículo, de que quem mostra o que quer um 
currículo, e, arriscaríamos até dizer, quem dá 
sentido à razão da existência do currículo, 
cada vez mais se distancia da percepção des-
tas possibilidades.

Considerações finais

Após percorrer esta trajetória, temos cla-
reza de que as teorias permeiam as diferentes 
possibilidades de interpretação do currículo, 
de acordo com o cenário e as intenções dos 
atores sociais que naquele estiverem inse-
ridos. Sendo assim, afirmar que em um de-
terminado cenário há sempre o predomínio 
contínuo de uma das naturezas de teorias 
curriculares, ou seja, as tradicionais, as críticas 
ou as pós-críticas, acaba sendo uma afirmativa 
leviana.

Na verdade, o que percebemos é que as 
teorias curriculares se digladiam, na tentati-
va de buscarem legitimidade, para efeito de 
sustentação de pressupostos epistemológi-
cos, teóricos e metodológicos daqueles que, 
intencionalmente, as utilizam como ferramen-
tas, para efeito de auxílio em trajetórias a se-
rem percorridas no cotidiano escolar e social. 

Sendo assim, o que devemos fazer é proble-
matizar, a partir da nossa condição histórica, 
as diferentes possibilidades de legitimação do 
currículo, na perspectiva de sempre:

Levarmos em consideração questões pro-•	
blemáticas como: o tipo de tratamento 
dado ao meio ambiente, ao diferente, à 
saúde, à educação, às questões sociais e a 
todos os demais problemas que afetam a 
vida das pessoas, impedindo-as de se tor-
narem cada vez mais humanas;
problematizarmos o papel social da esco-•	
la, a partir das diferentes formas de trata-
mento que aquela vem dando ao conhe-
cimento;
as relações construídas no e para a legi-•	
timação do currículo, na condição de fer-
ramenta capaz de conduzir o ser humano 
para refletir a respeito da própria condição 
na qual se encontra, assim como do tipo 
de história que constrói para si e para a 
própria sociedade.
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O CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DE VALORES NAS ESCOLAS DO 
AMAZONAS

Evelyn Lauria Noronha, FSDB / UEA

RESUMO

Este artigo é resultado de uma pesquisa que 
forjou-se a partir de uma experiência de aulas 
através da televisão, pelo Programa Especial 
de formação de Professores da Universidade 
do Estado do Amazonas ministrando a disci-
plina Currículo e ensino Básico para 62 muni-
cípios , com uma equipe de cinco professores. 
A disciplina possibilitou que fosse feito como 
avaliação, o diagnóstico da realidade local de 
cada município representado por seus pro-
fessores em relação ao currículo da escola e 
a formação de valores. Sabe-se que estes pro-
fissionais na busca de caminhos que viabilizem 
uma educação pública de qualidade esbarram 
na necessidade de superar o caótico da es-
trutura. Esta apresenta conflitos apontando o 
presente cotidiano da escola como o lugar do 
possível. É certo que estes professores, pro-
fessoras, alunos e alunas deparam-se com uma 
realidade absolutamente diferente dos meios 
urbanos, pesca, caça, meios de transporte, es-
tradas sem asfalto, lama na época da chuva. 
Contudo, a maneira como estes encaram o 
lugar onde vivem demonstra a resistência do 
caboclo. Pretende-se mapear o diagnóstico 
destas escolas, através das pesquisas feitas na 
maioria das vezes com entrevistas e questio-
nários. Aqui será chamado de mapeamento 

crítico, e para isto destacar-se-á em alguns 
momentos do texto o registro da fala dos 
entrevistados.  A questão do currículo deve 
fomentar uma discussão sobre os conteúdos 
de ensino. Isto, na medida em que, a realidade 
é multicultural e ao mesmo tempo singular.  A 
vivência destas escolas no interior do Ama-
zonas exige uma política de inclusão para a 
diversidade cultural.

Palavras-chave: Currículo; valores; escola; 
formação de valores.

Introdução

A temática sobre o currículo é funda-
mental para a compreensão de qual escola 
queremos e o que fazemos com e na escola 
que temos. E também em que medida o cur-
rículo é salutar construção de valores que 
fortalecem as ações coletivas e ampliam a 
felicidade num projeto de humanização.

Em algumas comunidades, a proposta 
curricular desenvolvida, muitas vezes não é 
adequada a essa realidade, pela dificuldade 
que os professores têm em fazer seu pla-
nejamento coletivamente. Isto se torna um 
problema para a compreensão do currículo 
e consequentemente para a sua ação. 
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Os professores e professoras registra-
ram que a escola não corresponde aos an-
seios dos alunos, ou seja, trabalha com um 
currículo totalmente fora das necessidades 
dos mesmos e isto dificulta o aprendizado 
do aluno. Através deste registro, vê-se que 
as práticas curriculares precisam ser com-
preendidas numa perspectiva de conexões. É 
preciso pensar “como se desenvolvem con-
textos educativos que permitem a articula-
ção entre diferentes contextos subjetivos, 
sociais e culturais” (PADILHA, 2004, p. 16).

Quando isto não é compreendido há uma 
absorção ideológica e a escola passa a ser 
vista apenas como possibilidade de garantir 
conhecimentos teóricos a partir de normas 
de funcionamento. Dizem os professores e 
professoras: [...] Deste modo a nossa escola 
não planeja sempre cumprimos as normas 
exigidas da SEDUC”.

Vê-se a separação entre o professor a 
professora e o documento. Se o documento 
não resulta numa leitura para humanização o 
processo fica alienante. “[...] Diante da nossa 
realidade escolar os conteúdos propostos 
pelo currículo são em partes adaptados à 
realidade dos educandos devido a nossa es-
cola não ter fontes que possam nos auxiliar 
em nossas práticas pedagógicas”.

Muitas vezes percebe-se a necessidade 
de que os professores que tecem a educa-
ção escolar compreendam as mediações ne-
cessárias entre os documentos e propostas 
e a realidade da escola. Ocorre, então, uma 
vitimização das práticas. Assim constrói-se 
um conhecimento mutilado e o reconheci-
mento das práticas multifacetadas. A escola, 
deste modo, deixa de ser lugar da curiosi-
dade e do prazer e a insatisfação torna-se 
obrigação.

“[...] Neste sentido somos obrigados a 
repassar aos nossos alunos assuntos que 
não dizem respeito principalmente com 
relação a dados sobre o nosso município”. 
Estas reflexões que apontam para a realida-
de local, para a valorização da cultura local 

e histórias dos sujeitos, demonstram uma 
educação escolar que “lateja” pelo sentido 
da vida cotidiana.

Alguns professores e professoras consi-
deraram que o currículo de sua escola tem 
sido uma prática capaz de formar valores e 
um educando que valorize sua cultura e a 
diversidade cultural.

Mapeamento crítico

De acordo com a análise da coleta de da-
dos através de questionários fundamentou-se 
que segundo os profissionais na área da edu-
cação o currículo é um forte instrumento de 
manutenção do poder da classe dominante. 
E afirmam que as escolas participam muito 
pouco da elaboração do currículo, relegando-
se a escola um papel de submissão isolando-a 
da realidade que a circunda.

As perguntas que trilharam para estas 
análises foram respectivamente: Qual a sua 
visão em relação ao currículo escolar? Qual 
a participação da escola na elaboração dos 
currículos? A constituição do currículo está 
relacionada à formação de valores? As escolas 
estão priorizando os valores individuais? Os 
professores estão preparados para desenvol-
ver os valores éticos na comunidade escolar?

Ao analisar estas complexas indagações, 
os professores pontuaram as atitudes de 
profissionais que estão na sala de aula so-
mente por caprichos ou usam o cargo de 
professor como um “bico” para aumentar a 
sua renda familiar comprometendo os obje-
tivos da comunidade escolar.

Fazer educação, acima de tudo, é fazer 
história em determinadas condições sociais. 
As disputas por espaços e funções, também 
implicam em disputa por saber e ter. Demo-
cratizar a escola e construir um currículo é 
uma conquista e uma superação da evasão e 
da repetência. Isto é um compromisso. Mas, 
sabe-se que “a educação é um espaço de luta 
e conciliação” (APPLE, 2003, p. 42).  Aí, a po-
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lêmica curricular insere-se. Dá-se a constru-
ção dos possíveis através das intervenções 
dos professores e professoras. Isto também 
é um redimensionamento do tempo na sala 
de aula acreditando na construção coletiva, 
na força da subjetividade na mudança atra-
vés do processo e na formação de valores 
humanitários.

Uma outra questão relevante ressaltada 
pelos professores e professoras é a cons-
trução de um currículo flexível. Os valores 
minimizariam as brigas e violência nas esco-
las. Estes salientaram a importância de uma 
escola alegre, com professores e professoras 
que transmitam otimismo para o cotidiano. 
Um espaço escolar prazeroso e saudável 
que supere a arrogância do saber.  Vê-se a 
importância de um aprendizado que não dei-
xa a afetividade de lado e de uma escola que 
escuta os alunos e alunas.

Alguns professores e professoras en-
trevistados em outras escolas ressaltaram 
que foi possível construir uma outra leitura 
sobre currículo na escola e a formação de 
valores onde se percebe um novo proces-
so de transformação nas múltiplas relações 
vividas no cotidiano da escola. E que o currí-
culo permite trafegar por ele, favorecendo a 
formação deste indivíduo. Por outro lado, o 
currículo, muitas vezes, é visto nestes muni-
cípios como [...] “componente de conteúdo 
escolar pautado no plano de ensino ou diário 
como recurso único do processo de apren-
dizagem e não compreendendo as múltiplas 
relações que se estabelecem no interior da 
escola”.

Há de se investir na necessidade de pro-
duzir conhecimento a partir da realidade 
local de cada município do interior do Esta-
do do Amazonas, especialmente para que a 
construção curricular dê-se através do “res-
gate da amorosidade, da cumplicidade, do 
carinho e da sedução como componentes 
intrínsecos do processo ensino-aprendiza-
gem [...]”. (CODO, 1999, p. 12). Deste modo, 
a formação de valores, passa por um resgate 

da relação entre afeto e razão. É preciso uma 
nova perspectiva de interação entre profes-
sor e aluno. Confrontações ideológicas, in-
suficiência no nível de ensino, injustiças na 
aplicação de medidas de aprendizagem, con-
frontações temperamentais devem ser refle-
tidas para que predomine a aceitação das di-
ferenças individuais, relacionamento aberto, 
confiança e respeito mútuo e especialmente 
a manutenção do espaço democrático.

A construção do currículo dá-se num 
processo contínuo de aprendizagem. Este 
é gradativo e cumulativo. Vale dizer que o 
processo interativo entre professor, conhe-
cimento, aluno, favorece o processo signifi-
cativo.

Um outro pormenor é a questão da re-
lação entre currículo, formação de valores 
e a localização da escola. Em geral há pouca 
reflexão sobre o modo como os alunos, alu-
nas, professores e professoras, internalizam 
os elementos simbólicos a partir do espaço 
escolar. “Em resumo, a arquitetura escolar 
pode ser vista como um programa educador, 
ou seja, como um elemento do currículo in-
visível ou silencioso, ainda que ela seja por si 
mesma, bem explícita ou manifesta” (FRA-
GO, 2001, p. 45). A pergunta que pode girar 
em torno disto é em que medida o espaço 
escolar constitui-se um elemento significati-
vo do currículo e é uma fonte de experiên-
cia de aprendizagem?

O interior do Amazonas com sua nature-
za exuberante, integra o caboclo, com seus 
peixes, mitos, matas e uma vivência singular. 
Ir à escolar nestes muitos municípios é tam-
bém participar de uma cultura pulsante. Al-
guns professores e professoras elaboraram 
a seguinte pergunta: Que tipo de currículo 
seria necessário para a formação de valores? 
Responderam que não há um currículo es-
pecífico ou mesmo um currículo ideal, mas 
que a prática pedagógica deve ser embasada 
em um currículo que verdadeiramente seja 
baseado na realidade e na cultura de cada 
educando; seja aberto à inclusão; não frag-
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mente o sentido de ser e viver de cada in-
divíduo.

Por isto é fundamental ouvir as vozes 
destes professores e professoras para que 
sejam criados espaços geradores de consen-
sos. E, neste sentido, políticas estruturantes 
na educação e/ou no modo de fazer educa-
ção neste espaço absolutamente diferencia-
do é um aspecto decisivo. Nutrir nosso senso 
estético é de real significação, mas é preciso 
investigar novos modelos ou a – modelos de 
educação que atendam as especificidades da 
região.  Até porque os alunos e alunas dos 
diversos municípios não estão somente na 
perspectiva da concorrência globalizante e 
do tumulto dos centros urbanos. Por isto, 
“Analisar a Amazônia tendo como parâme-
tro somente os aspectos econômicos signi-
fica não compreender a totalidade que en-
volve as relações dos seres humanos entre 
si e destes com a natureza, onde os mitos 
as crenças e as lendas estão estreitamente 
ligados ao cotidiano das relações e, de certa 
maneira, tentam apreender e explicar o real” 
(PORTILHO, 2000, p. 37).

Levando em consideração que fazer 
educação é um ato histórico, é necessário 
perceber o entorno da escola e este está 
relacionado ao modo da comunidade com-
preender a vida e absorver determinados 
mecanismos estruturantes das formas de 
representá-los. A singularidade da vivência 
destas pessoas nestes municípios está em 
contraposição ao sujeito como objeto. Es-
pecialmente como foi visto a partir da era 
moderna. A vida calma do caboclo é a rea-
lidade e seu valor. A contraposição está em 
que a modernidade adquire poder através da 
ciência. E o progresso do conhecimento é o 
progresso da dominação.

Alguns professores e professoras res-
ponderam, através de entrevistas, que procu-
ram colocar em prática a formação de valo-
res explicitados no seu currículo, o qual está 
fundamentado nos PCNS. Disseram que há 
alguns traços da educação tradicional, mas 

que procuram trabalhar valores e atitudes 
através da abordagem de temas contextuali-
zados desenvolvendo atividades que propor-
cionam a interpretação desses conceitos.

Todavia a pesquisa salientou que nos últi-
mos anos o currículo vem [...] “sendo determi-
nado nas escolas públicas como instrumento 
de orientação centralizado pelas secretarias 
de educação, ou pelos livros didáticos. Isso re-
sulta em uma prática curricular muito pobre 
que não leva em conta a experiência trazida 
pelos professores nem a dos alunos ou mes-
mo as características e tradições culturais da 
comunidade em que cada escola está inserida. 
A aprendizagem de valores é pouco explora-
da do ponto de vista pedagógico”.

Apesar das singularidades desses espa-
ços e pessoas, percebe-se que os usuários da 
linguagem, são afetados pela linguagem. Os 
sujeitos das escolas sejam estes professores 
professoras, alunas, alunas, gestores, ajudan-
tes, etc, são marcados por um conjunto de 
códigos. O sujeito constrói sua subjetivida-
de a partir de muitos sentidos. É marcado 
por influências que o determina. A educação 
construída nestes lugares é construída ali, 
numa perspectiva de um tipo de interpre-
tação do mundo. Muitas vezes contraditória, 
na medida em que estes professores e pro-
fessoras tentam interpretar algum modelo 
ou a partir de um modelo. O caminho é o da 
lateralidade. É um conceito das proliferações 
das interpretações das vivências educacio-
nais em cada espaço, em cada cotidiano. É 
o movimento de instabilidade, de interpreta-
ções, de construções, é que torna visível este 
tempo esta educação nestes lugares.

Esta questão do currículo e a forma-
ção de valores deve passar pela reflexão e 
portanto pela filosofia. Esta está abrindo a 
possibilidade constante para o caminho. É 
preciso através de um exercício da reflexão 
percorrer este caminho na cotidianeidade. 
O caminho do conhecimento, como o ca-
minho do pensamento. Numa descoberta 
daquilo que se é, enquanto se está sendo. 
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Não um caminho fora do pensamento para 
se chegar a um pensamento. O pensamento 
é estar nesta responsabilidade. A libertação 
é esta própria experiência do pensamento. 
Isto aqui é ressaltado para que seja compre-
endida, a questão da singularidade, do lugar 
e das pessoas. Sendo o olhar a origem do 
visto. Isto regastando os filósofos antigos, é 
um saber não conceitual.

Um dos municípios registrou que o [...] 
“planejamento do currículo deve ser parti-
cipativo, iniciando-se o estudo a partir de 
idéias não como uma atividade neutra, mas 
que deve enfocar o papel do professor e do 
aluno na sociedade em que viver do signifi-
cado de cada matéria ou conteúdo na for-
mação do caráter discente ensinando-o a 
pensar”.

Nota-se que, o currículo, enquanto con-
junto de aprendizagens significativas é uma 
atividade em alguns destes lugares. Não é 
um processo de asfixiamento da vida. Apren-
de-se quando se aprende a aprender. Não é 
acúmulo de informações.

Em certas análises, percebeu-se [...] “que 
mudança nos currículos é fundamental para 
a real formação de valores. Observou-se que 
alguns alunos não vêem significados no que 
estudam no seu cotidiano, confirmando a ne-
cessidade da mudança do currículo vigente. 
O currículo deve tornar o aluno sujeito do 
seu processo de aprendizagem, valorizando 
suas experiências”.

Muitas vezes, os alunos e alunas eviden-
ciam que estão cansados de apenas fingirem 
gostar do que estudam. Estes estão para 
além das aparências, buscam a multiplicida-
de no cotidiano e se permitem interpretar. 
Não são escravos dos conteúdos e nem 
dos métodos. Procuram não inventar cer-
tos valores para o consolo da escola. Não 
sentem gosto pelas fachadas, não zelam pe-
las falsas aparências. Moldam-se pela vida e 
buscam um saber como de dentro da pró-
pria vida. Anseiam por conteúdos que es-
tejam relacionados com suas experiências. 

Não querem sucumbir à memorização para 
provas finais. Querem superar o senso co-
mum, numa dinâmica de autorealização que 
o próprio saber tem.

“Cada pessoa e cada segmento escolar 
ressignificando a sua história, as suas pró-
prias vidas, diferenças, crenças, superando 
limites, enfrentando conflitos, desafiando e 
refletindo as suas práticas convivendo com a 
correlação de forças de forma ética, estética 
e ecopedagogicamente ampliando o seu ser-
estar-sentir-saber-pensar-vivenciar-ensinar e 
(re) aprender na escola e no mundo em que 
vive.” (PADILHA, 2004, p. 291-292).

A construção curricular dá-se a partir 
desta atividade, deste saber. Faz parte de 
uma movimento de formação. É um cons-
tante pôr-fazer. É um resgate da alegria na 
escola, através de uma crítica constante a um 
saber institucionalizado e fora da realidade. 
Neste sentido, o saber é inquietante e faz 
uma crítica ao informacionismo, ao dado. É 
uma espécie de modelagem constante, com 
e na realidade.

Em algumas escolas, através de análises 
registrou-se que [...] “uma quantidade visível 
de professores desconhecem o conceito de 
currículo dificultando assim uma mudança 
mais rápida do mesmo. Visto que a falta de 
conhecimento gera a falta de importância 
para o problema assim como a falta de in-
teresse”.

Vê-se a necessidade da experiência de 
libertação movida pela capacidade de olhar. 
Isto lembra o Mito da Caverna de Platão. 
Fala do encontro e do desencontro. Do ca-
minho e do descaminho. A partir do visto, o 
conhecido. Ação da atenção é a contempla-
ção. É a conquista do próprio pensamento. É 
a entrada no pensamento, se já está dentro 
do pensamento. E este pensamento, é pre-
ciso conquistá-lo, pois sempre já se perdeu 
o pensamento. É o aprendizado para saber, 
para conhecer.

O que é currículo? Os alunos e alunas 
responderam sobre atividades desenvolvidas 
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no contexto escolar. Segundo estes “a esco-
la continua não dando ênfase em atividades 
que estimulem o pensar do aluno, pois ve-
mos que as cópias mecanizadas ainda são a 
maioria como as outras atividades chamadas 
mecanizadas, onde os alunos não precisam 
pensar e sim transcrever as idéias já prontas 
de algum lugar”.

A pesquisa demonstra que o discurso de 
cada um, é feito de silêncio e a palavra ganha 
sustentação, como se fosse um abismo, ou 
neste abismo. O currículo faz parte deste 
momento em que as palavras ganham seus 
limites no intervalo delas. Percebe-se que 
professores, professoras, alunos e alunas, si-
lenciam no conceituar mais não mecanizam 
o discurso. Ao contrário, refletem sobre a re-
alidade. Mesmo se muitas vezes não expõem 
o pensamento. Expor é sempre um risco. Por 
isto, é necessário percorrer todo o atraves-
sar do discurso. Isto através do diálogo, que 
é uma atividade que percorre o ambiente. 
Ora, o conceito de currículo não pode estar 
preso. Assim como, os alunos, alunas, e pro-
fessores e professoras não estão sozinhos 
ao dizer a escola, ao dizer sobre o aprender. 
Todos já estão numa comunidade de realiza-
ções. Esta tarefa de libertação do pensamen-
to surge desde uma realização com o real, 
que é o próprio desdobramento da ação.

Dizem também os professores que fize-
ram a pesquisa: [...] “Nas observações dire-
tas vimos que os alunos sentiam maior pra-
zer em atividades que eles se sentiam úteis, 
ativos e construtores de seu aprendizado, 
atividades que estimulavam a sua auto-esti-
ma que possuíam obstáculos como gincanas, 
atividades sociais e etc”.

Nota-se a necessidade de o aluno sen-
tir-se ativo. Isto combina com o fato de que 
o ser humano é um repertório de possibi-
lidade. Os alunos querem promover a vida 
participando da mesma. O conhecimento 
tem que trazer vida. Buscam aquilo que é 
necessário. Estranham aquilo que é mecâni-
co. E querem o estranhamento da busca. O 

estranhamento é importante na medida em 
que é a entrada direta no conhecimento das 
coisas. Isto é uma metodologia construída 
naturalmente.

“Isso exige um currículo rico em diversi-
dade problemática e heurística, assim como 
uma atmosfera de perturbação só vai desen-
cadear a auto-organização quando o meio 
ambiente for suficientemente rico e aberto 
para que múltiplos usos interpretações e 
perspectivas entrem em cena.” (DOLL, 2002. 
p. 180).

Quanto a formação de valores, os profes-
sores investigaram se é um hábito adquirido 
na própria família. As respostas indicaram 
que [...] “depende do contexto pois sabe-
mos que os valores são hábitos adquiridos 
no meio familiar e que na maioria das vezes 
os alunos chegam até as escolas com os va-
lores distorcidos e cabe ao professor ter co-
erência entre o que fazer e o que dizer pois 
numa escola os valores precisam ser incor-
porados por toda equipe de profissionais”.

Cabe refletir aqui sobre a capacidade 
que o ser humano tem de ir além. Este tem 
consciência da sua existência, tem consci-
ência do que existe. E age, desempenhando 
papéis. Isto lembra a questão da inautentici-
dade subjetiva.

Os professores e professoras entendem 
que os valores são dados através de exem-
plos e posturas do corpo da escola. Os alu-
nos e alunas buscam por sentidos. O sentido 
é buscado a partir de si mesmo, pois como 
já dizia Heidegger (1889-1976), não existem 
verdades eternas. Constantemente busca-se 
o desvelamento de si e das coisas. É sempre 
possível a ultrapassagem.

Por outro lado, os professores falam da 
necessidade de limite. Disseram isto concei-
tuando valores: [...] “São deveres e regras a 
cumprir que dão início a formação de con-
ceitos do que é certo e do que é errado; 
são comportamentos aprendidos por inter-
médio dos familiares ou de outras pessoas”. 
Pontuam que é necessário limite para que os 
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alunos possam respeitar os espaços e outras 
pessoas e possam aprender a conviver com 
as diferenças existentes.

Sabe-se que a vida no interior do Ama-
zonas é de uma diversidade de valores sin-
gulares. “Os caminhos são feitos e refeitos 
constantemente, pois a vida na Amazônia 
obedece a um ritmo naturalmente diverso, 
múltiplo e heterogêneo, tanto na floresta 
quanto no rios”. (PORTILHO, 2000. p. 122).

Os valores são construídos a partir dessa 
diversidade desta cultura. A escola está nes-
te espaço. Num espaço em que muitos pro-
fessores responderam que o currículo deve 
ser flexível, voltado para esta realidade. E que 
quando ocorre a deturpação de determina-
dos valores, o diálogo entre aluno e professor, 
e entre os pais e a escola é fundamental. Por 
outro lado, alguns disseram que não planejam 
e que o importante é atuar diretamente no 
problema, quando este ocorre em sala de 
aula. Afirmaram que é uma questão de postu-
ra e responsabilidade de cada educador.

Ao que parece alguns professores e pro-
fessoras não compreendem que o planeja-
mento é fundamental e deve ser antecipado. 
E que isto também faz parte da responsabi-
lidade de cada professor e professora. E que 
é um valor. Vale aqui resgatar a função do-
cente [...] “considerada base a atuação dos 
profissionais da educação_____ garante 
o conhecimento prático necessário para a 
orientação coordenação pesquisa e gestão 
de unidades ou sistemas.” (LIMA, 2002, p. 
182). Qualquer imediatismo é problemático. 
Quando os professores e professoras consi-
deram fundamental estudar as teorias e dis-
cutí-las, a prática fica mais saudável, menos 
dogmática, mais flexível e coerente. É uma 
prática pedagógica que vê o outro, no en-
contro com a alteridade. Está baseada numa 
pedagogia “que não pode ocultar as bárba-
ries e os gritos impiedosos do mesmo, que 
não pode mascarar a repetição monocórdia, 
e que não pode, tampouco ordenar nome-
ar definir, ou fazer congruentes os silêncios, 

os gestos os olhares e as palavras do outro” 
(SKLIAR,2002, p. 214).

Alguns registros mostraram que profes-
sores e professoras valorizam os conheci-
mentos trazidos pelos alunos e alunas, mas 
que ainda existe um percentual significativo 
que impõem seus conhecimentos . Estes 
também aceitam tudo o que está escrito nos 
livros didáticos sem senso crítico. O mo-
mento atual exige que os intelectuais profes-
sores e professoras especialmente, chama-
dos por Gramsci de intelectuais orgânicos 
das classes subalternas, estejam compromis-
sados com uma educação para a mudança, 
com um compromisso político de fomentar 
uma consciência filosófica para efetivação da 
conquista dos espaços decisórios na socie-
dade.  Através das leituras em Gramsci, vê-se 
que não se pode separar não intelectuais de 
intelectuais. O autor “descobre uma nova fi-
gura de intelectual construtor e organizador 
portador de uma concepção global da his-
tória além de uma preparação técnica, que 
supera a qualificação de especialista numa 
atividade cultural substituindo-a por aquela 
de ‘dirigente global”. (LAJOLO, 1982, p. 121)

Considerações finais

Tratar da temática currículo e a forma-
ção de valores a partir destas experiên-
cias de pesquisa no interior do Amazonas, 
é interessante numa época de profundas 
transformações na era da informação e do 
conhecimento. Estes municípios nas suas 
singularidades culturais expressam a sim-
plicidade de um povo que é feliz e enfrenta 
qualquer avalanche de dominação.

O interior do Amazonas é imensamen-
te rico em sua cultura. É preciso analisar as 
escolas destes lugares a partir das perspec-
tivas deste povo. A vida é outra, as ambições 
são outras. .Muitos destes lugares não estão 
focalizados no consumo, e a ciência para 
estes, pode ser adjetivada como algo lindo. 
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Diferente é, quando se faz um resgate na his-
tória, pode-se pontuar a revolução científica 
do século XVII, e percebe-se que naquele 
momento a burguesia necessitava de uma 
ciência que investigasse as forças da nature-
za, para o desenvolvimento da indústria. Ca-
racterísticas que compreenderam que só a 
razão é capaz de conhecer, o homem como 
centro das decisões, e de um saber que de-
veria retornar ao mundo para transformá-lo. 
Por outro lado, viu-se a presença de Galileu 
Galilei procurando descrever o fenômeno, 
numa tentativa de secularização da consci-
ência. Caiu-se num mecanicismo, o homem é 
comparado a uma máquina.

A formação de valores na escola através 
do currículo deve vislumbrar, clarificar, de-
solcultar a realidade do entorno da escola. 
A cultura predominante no espaço onde se 
faz o ensino-aprendizagem é fundamental. O 
processo da implantação da modernidade 
demonstrou que o poder político controla 
os valores e o sentido da vida. Mas no que 
se refere à experiência destes professores 
e professoras, alunos e alunas percebe-se 
muito claro a vitalidade do fazer educação, 
como processo de tornar leve a ação do co-
tidiano. Estes expressam uma linguagem pró-
pria de uma construção curricular. Mas ao 
mesmo tempo demonstram mecanismos de 
“algemas” no discurso curricular.  Afinal cada 
modo de ser a rigor é uma linguagem.
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REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
CONTEXTO DA REALIDADE DO POVO INDÍGENA MURA

Lucíola Inês Pessoa Cavalcante21   Carliza Vettorato Timm22   Neiva Maria de Mattos23 
Cláudio Gomes da Victória24

RESUMO

O texto traça uma tragetória de pesquisa 
que objetivou conhecer a educação escolar 
indígena Mura. Começa-se desenhando o 
entendimento do grupo a respeito do que 
é e com o próprio coletivo de pesquisado-
res compreendem por formação. Assume-se 
que não é possível avaliar e ter clareza dos 
processos de formação sem ter clareza da 
vida que a história conta a luz da história 
que a vida conta. A partir do relato de vida 
dos sujeitos em formação, analiza-se a con-
cepção de formação através de outros olha-
res e outras lógicas assumidas no processo 
formativo.
O artigo procura desenhar uma perspectiva 
formativa que busca uma superação de uma 
visão tradicional de formação de professores, 
especialmente porque trata da problemática 
com sujeitos tradicionalmente excluídos. A 
construção da identidade do professor acaba 
por conjugar em torno de si uma identidade 

cultural que o faz avançar na construção do 
sentido de ser historicamente situado.

Palavras-chave: Formação de professores; 
Educação indígena; escola indígena.

Primeiras palavras

Desenvolver um projeto de pesquisa no 
âmbito da educação escolar indígena repre-
senta sempre um desafio, principalmente 
quando nos propomos a enfocar esta te-
mática, não de um modo geral, mas na pers-
pectiva de um determinado povo.

Assim, quando decidimos conhecer me-
lhor a educação escolar indígena Mura, vía-
mos, com clareza que não seria tarefa sim-
ples. Tínhamos, porém, como uma de nossas 
motivações, o processo de conclusão do 
curso de Magistério para professores indíge-
nas, através do Projeto Pira-Yawara que, en-
tre os Mura, foi denominado de Mura-Peara.
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Também era de nosso conhecimento 
que estava tramitando no MEC uma pro-
posta de formação continuada dos profes-
sores Mura.

Todos esses fatores animavam-nos a 
abrir interlocução com esse povo, a buscar 
aprender com suas experiências de forma-
ção, a estabelecer novos diálogos, na pers-
pectiva da interculturalidade.

Em nossos primeiros contatos de nego-
ciação para a realização da pesquisa, os(as) 
professores(as) Mura expuseram suas ne-
cessidades e, em lugar de um trabalho cen-
trado, sobretudo, em entrevista e análise 
documental, aceitamos o desafio de viven-
ciar um processo de pesquisa-ação, enten-
dendo-a como Thiollent (1992), para quem

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa 
social com base empírica que é conce-
bida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisa-
dores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envol-
vidos de modo cooperativo ou participa-
tivo (p.14).

Desse modo, foram concebidos e plane-
jados três Fóruns de Formação Continuada 
Mura, tendo como norteadores os seguintes 
eixos: formação, currículo e meio ambiente.

Neste texto, iremos nos debruçar sobre 
o primeiro desses fóruns, que, reiteramos, 
teve como tema central – FORMAÇÃO.

1. Formação: o que entendemos 
 por isso?

Se, na experiência de minha formação, que 
deve ser permanente, começo por aceitar 
que o formador é o sujeito em relação a 
quem me considero o objeto, que ele é o 
sujeito que me forma e eu, o objeto por ele 
formado, me considero como um paciente 
que recebe os conhecimentos-conteúdos-
acumulados pelo sujeito que sabe e que são 
a mim transferidos. Nesta forma de compre-

ender e de viver o processo formador, eu, 
objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, 
de me tornar o falso sujeito da “formação” 
do futuro objeto de meu ato formador. É 
preciso que, pelo contrário, desde os co-
meços do processo, vá ficando cada vez 
mais claro que, embora diferentes entre si, 
quem forma se forma e re-forma ao formar 
e quem é formado forma-se e forma ao ser 
formado. É neste sentido que ensinar não é 
transferir conhecimentos, conteúdos nem 
formar é ação pela qual um sujeito criador 
dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso 
e acomodado (FREIRE, 1997, p.25, grifo do 
autor).

O trecho acima reflete o que pensamos 
sobre o processo de formação. Assumimos, 
pois, que formação é via de mão dupla e que é 
processo que nunca termina. Além disso, pen-
sar a formação profissional e, em nosso caso, 
pensar a formação de professores na perspec-
tiva intercultural é tentar produzir uma refle-
xão que possibilite o diálogo entre diferentes 
culturas, com o cuidado permanente de não 
permitir que se estabeleçam vozes dominantes 
e vozes subordinadas, cientes que estamos de 
que só é possível estabelecer diálogo genuíno 
entre iguais. Além disso, reconhecemos que é 
preciso desenvolver a capacidade de escuta 
para que possamos entrar em sintonia com os 
outros, escutando-os a partir de suas mensa-
gens, códigos e lógicas próprias e manifestando 
abertura às suas manifestações simbólicas.

Tentar produzir uma reflexão a partir da 
realidade Mura significa, pois, assumir uma pos-
tura humilde, de quem reconhece que tem que 
tem muito a aprender. Nossa interpretação da 
realidade Mura, por mais que nos esforcemos, 
será sempre a leitura possível (uma entre tan-
tas), em um universo que é complexo e mul-
tifacetado. Leitura, portanto, que é provisória, 
como provisório será sempre o conhecimen-
to construído.  Leitura que nos coloca diante 
do espelho e nos faz olhar para nós mesmos, 
reconhecendo que “situamos os outros mais 
adequadamente em relação a nós, e nós em re-
lação a eles, quanto melhor compreendermos 
a eles e a nós (GIMENO SACRISTÁN, 2002, 
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p.113). Longe de nós, portanto, a pretensão de 
falar pelos(as) professores(as) Mura.  Aliarmo-
nos em sua luta diária pelo reconhecimento 
de seus direitos não significa colocarmo-nos 
como seus porta-vozes. Como Magnabosco 
(2002), acreditamos que

Falar por alguém é transformá-lo em su-
balterno, em ser passivo e é já se colocar 
como superior a esse alguém. É uma forma 
de protecionismo tirano que enfraquece e 
cria marginalidades por uma interdição da 
pessoa em ocupar o seu lugar na fala e na 
escritura (p. 15).

Por outro lado, também não queremos 
assumir postura prescritiva, defendendo o que 
devemos fazer para os “nossos índios”. Como 
acentua Viveiros de Castro (1983),

[...] não é nosso direito decidirmos pelos 
índios o que é melhor ou pior para eles 
[...] porque são outros, outros sujeitos, de-
finidos por uma interioridade irredutível, a 
menos que por violência, à nossa sociedade 
(p. 235).

Assim, foi com o cuidado de não tomar-
mos as nossas experiências como limites a 
nos impedir de visualizar outras possibilidades 
educativas, de pensar em novas ações, e com 
a compreensão de que formação continuada 
é, sobretudo, reflexão crítica sobre a própria 
prática, que nos propusemos a conhecer a 
concepção que os(as) professores(as) Mura 
têm de formação.  Antes, porém, faz-se neces-
sário conhecer um pouco da história desse 
povo e de como vive na atualidade.

2. A vida que a história conta e a 
história que a vida conta

Para compreendermos a formação na 
visão dos Mura, precisamos olhar os dados 
de pesquisa de vários ângulos, buscando cap-
tar a complexidade da realidade desse povo. 
Se entendemos, com Pineau (apud MOITA, 

1995, p. 114) que “[...] o conceito de forma-
ção é tomado não só como actividade de 
aprendizagem situada em tempos e espaços 
limitados e precisos, mas também como a 
acção vital de construção de si próprio [...]”, 
podemos olhar as sutilezas das histórias in-
dividuais e coletivas desse povo, que depois 
de ser dado como “morto”, renasce como 
uma Fênix das cinzas, mostrando toda sua 
força e vitalidade. 

Hoje, em decorrência do intenso e vio-
lento contato com a sociedade regional, os 
Mura foram progressivamente absorvidos 
pela civilização, perdendo grande parte do 
seu acervo cultural. Segundo o Mapeamento 
Antropológico..., realizado pela SEDUC, na 
região de Autazes, em 1998, das antigas prá-
ticas culturais tradicionalmente realizadas 
pelos Mura, apenas as atividades de artesa-
nato ainda são praticadas.

Em 1998, quando da realização do já refe-
rido mapeamento, constatou-se uma popula-
ção de 748 habitantes Mura, na região urba-
na de Autazes que, atualmente, ainda vivem o 
dilema da demarcação das terras e a invasão 
de suas terras por pequenos proprietários. 
Diferentemente de outros povos, os Mura 
têm suas terras demarcadas em áreas des-
contínuas, o que traz inúmeras dificuldades, 
tais como o controle e a proteção ambiental, 
a organização e a comunicação entre os seus 
habitantes. As terras Mura se espalham pelas 
regiões norte, sul, leste e oeste do Município 
de Autazes e abrange ainda terras localizadas 
nos Municípios de Borba, Careiro, Careiro 
da Várzea e Nova Olinda do Norte.

O povo Mura desenvolve uma economia 
de subsistência relacionada ao setor agro-
pecuário, sendo o pescado e a criação de 
animais as atividades mais praticadas neste 
setor. Os moradores de algumas áreas en-
frentam constantes conflitos com barcos 
pesqueiros, oriundos de diversas regiões, 
que invadem lagos e igarapés, promovendo 
pesca predatória – os chamados “arrastões” 
–, em que peixes grandes e pequenos são 
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sacrificados, dificultando assim aos indígenas 
a obtenção desses produtos.

Conhecendo essa realidade, percebemos 
que, antes de buscarmos respostas à indaga-
ção inicial – qual a concepção de formação 
dos professores Mura seria necessário – nos 
perguntamos: Qual o seu percurso de for-
mação? O que as histórias de escolarização 
dos professores Mura nos revelam sobre sua 
formação? E em que essa trajetória explica 
o modo como entendem o conceito de for-
mação?

Para responder a essas questões, num 
primeiro momento, analisamos os relatos 
escritos das histórias de escolarização e os 
desenhos dos 34 participantes do I Fórum 
de Formação Continuada Mura.

As histórias de vida, escritas em diver-
sos estilos, de acordo com a possibilidade 
de cada um dos (as) professores (as), tra-
zem a marca registrada da espontaneidade, 
sinceridade e seriedade com que assumiram 
essa tarefa. Evidenciam também, no entanto, 
os traços da nossa deficiente educação bra-
sileira, expondo a heterogeneidade do gru-
po e a distância entre uns e outros, no que 
se refere à aquisição do conhecimento. Essa 
diferença pode ser percebida na quantidade 
e qualidade de informações. Enquanto uns 
conseguiram elaborar uma ou mais páginas 
sobre sua história, outros redigiram apenas 
algumas linhas, observando também a me-
nor ou maior intensidade da reprodução da 
fala coloquial no texto escrito. Independen-
te dessas diferenças, todos os registros são 
legíveis e compreensíveis e a socialização 
verbalizada deixou claro que essa foi uma 
atividade prazerosa para todos os envolvi-
dos, embora tenha trazido lembranças de 
sofrimentos, preconceitos e humilhações.

A grande maioria dos (as) professores 
(as) participantes do Fórum fala do senti-
mento de perda ao ser obrigada a se dis-
tanciar da família para estudar fora da al-
deia. Indo para a cidade, ficavam em casa de 
pessoas estranhas, com cultura e costumes 

diferentes, tendo que aprender a viver uma 
outra vida. Essa etapa da vida, fora da aldeia, 
pode ser identificada como marcada pela fal-
ta de liberdade. Liberdade que é vivenciada 
e expressa a cada momento nas memórias 
de escolarização quando falam das “[...] brin-
cadeiras com os irmãos, correndo, jogando 
bola, pulando na água [...] inventando os pró-
prios brinquedos [...] Morava com os meus 
pais e era muito bom [...]”.

Falam também das séries iniciais cursadas 
na própria aldeia, mas com professores não-
índios que vinham de fora. Nesses relatos há 
um misto de mágoa, pela metodologia aplica-
da e pelos conteúdos trabalhados, bem como 
saudade dos fatos relativos à infância. Todos 
fazem questão de relatar as histórias de so-
frimento causadas pelos preconceitos, que os 
levaram a sentir vergonha de “serem índios” e 
a procurarem esconder as próprias origens.

Parte significativa dos (as) professores 
(as) procura deixar claro que hoje percebe 
que a escola, que eles chamam de “escola do 
branco”, que foi a eles oferecida, tinha a clara 
intenção de fazê-los perder suas raízes, es-
quecer sua cultura e integrá-los à sociedade 
envolvente, numa política integracionista que 
desconsiderava as diferenças, como demons-
tra o relato da professora Amélia: “[...] es-
tudei com uma professora branca, ela falava 
que nós não éramos índios. Índio é aquele 
que vive no mato; nós não éramos, mais, já 
usávamos roupa, não falávamos língua indíge-
na [...]”. Esse tipo de atitude reflete o estere-
ótipo que foi construído sobre o índio e que 
contribuiu para gerar nos professores uma 
negação/confusão a respeito da sua identi-
dade indígena.

Bem ou mal, na maioria das vezes mal, 
desde o contato, a relação com a escola sem-
pre existiu. E nela, apesar de lamentarem ter 
perdido a língua na qual os seus antepassa-
dos se expressavam e serem obrigados a as-
similar o português, os (as) professores (as) 
aprenderam a ler e escrever e reconhecem 
que isso facilitou a sua organização coleti-
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va que, por sua vez, possibilitou a conquis-
ta do Projeto Mura-Peara. Foi este projeto 
que, segundo eles (as) contribuiu para que 
se identificassem como índios Mura. Essa 
redescoberta, o conhecimento adquirido, a 
convivência com os outros “parentes” e o 
envolvimento com a luta pela causa indígena 
conseguiu devolver-lhes a certeza de ser ín-
dio e o orgulho de ser Mura.

Quanto à concepção de formação, aquilo 
que nos foi possível “garimpar” em meio a 
tantas outras informações, demonstra que 
os (as) professores (as) Mura, como grande 
parte dos (as) professores (as) brasileiros 
(as), ainda entendem a formação de pro-
fessores dentro de uma visão que Zeichner 
(apud SAUL, 1996) chama de tradição acadê-
mica, que é oferecida em cursos que confe-
rem titulação aos professores. Esta linha de 
pensamento destaca o papel do professor 
como acadêmico e especialista das matérias 
de estudos. Tanto assim que, todos quando 
fazem referência ao processo de aprendiza-
gem, mencionam a escola, a matrícula (sím-
bolo da oficialização) e, imprescindivelmente, 
a figura da professora.

Nessa visão, o processo de formação 
está ligado à freqüência à escola, e é con-
siderado interrompido, quando se deixa de 
freqüentá-la. Como diz a professora Gercile-
ne, ao afirmar “[...] fiquei três anos parada na 
minha aldeia, sem dar continuidade aos meus 
estudos [...]” (grifo nosso). Outro que muito 
bem expressa essa concepção é o profes-
sor Francisco, ao escrever: “[...] Não tinha 
conhecimento da realidade escolar e não 
sabia que era lá que formava o cidadão para 
o mercado de trabalho e para ter conheci-
mentos técnico-científicos. Foi na escola que 
aprendi a conviver com as palavras”.

A presença da escola oficial é tão forte 
que ao falar da continuidade da formação 
(pós Mura-Peara) reafirmam sempre a ex-
pectativa do Curso Superior na Universida-
de, como no relato da Profª. Elisabete: “Sem-
pre que houver encontros ou capacitações 

estaremos estudando e com o sonho de 
chegarmos à faculdade para aprimorar mais 
ainda nossos conhecimentos”.

Apesar dessa visão “acadêmica” estar 
presente na maioria dos registros dos(as) 
professores(as), podemos vislumbrar em 
três das memórias analisadas a possibilidade 
de uma concepção de formação diferencia-
da que demonstra o entendimento do pro-
cesso formativo identificado com a vida e 
comparado com o desenvolvimento de uma 
planta.

Nesse desenho quero contar um pouco 
a história da minha vida, a planta peque-
na relembra quando eu era pequena e ia 
crescendo, que brincava de bola, de flechar, 
pescar, correr e estudar. A árvore com flor 
lembra quando estava grande e come-
çando a produzir frutos que hoje estão 
presentes, pessoas que são professores, 
agentes de saúde, pedreiro, coordenador 
de organização e outros (Prof. Arlindo, I 
Fórum de Continuada Mura, dez./2004).

Uma outra possível visão de formação é 
trazida na fala do professor José Mário:

Meu segundo desenho, conta um pouco 
das minhas férias onde vinha para a minha 
aldeia trabalhar com a minha velha avó índia 
matriarca da minha família indígena, eram os 
meses mais felizes da minha vida, onde talvez 
eu tenha afirmado como índio Mura, conhe-
cendo a fundo o que meu povo praticava e 
é claro aprendendo, e como aconteceu com 
todos os povos indígenas, aprendendo e ao 
mesmo tempo divertindo (Prof. José Mário, I 
Fórum de Continuada Mura, dez./2004, grifo 
nosso).

Saul (1996) fala da abordagem da forma-
ção como um processo de desenvolvimento 
que ocorre durante toda a vida do ser hu-
mano. Daí a consideração da formação como 
tendo que ser necessariamente permanente. 
O professor Alderico, em suas memórias de 
escolarização, afirma: “Aprendi muitas coisas 
com a vida. A vida é uma faculdade para mim, 
ela repreende, às vezes bate na gente, mas é 
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apanhando que se aprende” (grifo nosso). Se 
essas afirmações não deixam clara a concep-
ção de formação que as norteia, pelo menos 
foge ao academicismo e denota a compre-
ensão de que é possível aprender fora das 
quatro paredes da escola e para além dos 
conteúdos clássicos.

Seguindo essa linha de pensamento estão 
também aqueles que, em seus registros, apon-
tam o movimento indígena como instância 
formadora. É o caso do professor José Mário, 
quando diz: “[...] Na verdade eu não tinha vo-
cação para o magistério, descobri esse meu 
dom na prática e também quando me envolvi 
no movimento indígena. Na verdade, sou o 
que sou pelo fato do envolvimento, por mui-
to tempo, com lideranças de outros povos, 
ao mesmo tempo em que vi a necessidade 
da educação diferenciada para o nosso povo 
[...]”. Embora considerem o Movimento Indí-
gena organizado como instância formadora, 
reconhecem que as reuniões da OPIM (Orga-
nização de Professores Indígenas Mura) têm 
sido mais informativas e/ou deliberativas, fi-
cando de lado as discussões de caráter peda-
gógico. Mostraram-se, entretanto, dispostos a 
reverter esse quadro.

Na fala acima, o professor José Mário faz 
referência à formação em serviço, que tem 
sido uma constante na trajetória dos(as) 
professores(as) Mura. Isso nos permite anteci-
par que, apesar da maioria desses professores, 
por circunstâncias diversas, ainda demonstrar 
uma concepção de formação ligada à “tradi-
ção acadêmica”, já percebe que, no modelo de 
formação de professores que a realidade tem 
exigido, a prática pedagógica deve constituir o 
ponto de partida do processo de formação.

3. A concepção de formação através 
de outros olhares

Além dos relatos de histórias de escola-
rização e dos desenhos, novos olhares foram 
possíveis a partir do texto de Saul (1996), 

intitulado “Uma nova lógica para a formação 
do educador”. Neste, a autora, com base na 
categorização de Zeichner, discorre sobre 
quatro “tradições na prática de formação do 
educador”, a saber:

a tradição acadêmica, que se refere à for-•	
mação clássica, destacando o papel do 
professor como acadêmico e especialista 
em determinadas matérias de estudo;
a tradição de eficiência social, cuja ênfa-•	
se se dá no poder do estudo científico e 
na aquisição de habilidades de ensino es-
pecíficas e passíveis de observação e de 
mensuração, ora salientando critérios téc-
nicos, ora destacando o professor como 
decisor;
a tradição desenvolvimentalista, que toma •	
o desenvolvimento natural do aluno como 
base para que se estabeleça o que deve 
ser ensinado a alunos e professores;
a tradição de reconstrução social, que •	
defende a escolaridade e a formação de 
professores como elementos fundamen-
tais na construção de uma sociedade mais 
humana e mais justa. Nos últimos anos, 
esta tradição trouxe para a sua agenda o 
debate sobre desigualdades sociais, femi-
nismo e multiculturalismo.
Advogando que se vá além dessas tradi-

ções, a autora destaca a importância do co-
nhecimento, para o professor(a), na apreen-
são e transformação da prática e na produção 
de novos conhecimentos.

Após a leitura e discussão do texto, inda-
gados sobre o que entendiam como forma-
ção, os professores, divididos em três grupos, 
posicionaram-se da seguinte maneira:

é tudo aquilo que a pessoa adquire •	
durante o processo da vida humana 
ao longo do tempo, passando a socia-
lizar os conhecimentos e assim for-
mando novas idéias;
é um processo contínuo de aprendiza-•	
do adquirido no cotidiano da vida e na 
vida da escola;
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é uma forma de adquirir mais conheci-•	
mento teórico para ser contextualiza-
do com a realidade de cada aldeia.

É interessante perceber o movimento que 
se deu nas falas dos professores após a dis-
cussão do texto. Se de um lado as histórias 
de vida revelaram uma concepção restrita 
de formação, olhando de outros ângulos e 
a partir de outros dados podemos também 
enxergar novas perspectivas que se abrem 
no que se refere à compreensão do que 
seja “formação” para os(as) professores(as) 
Mura. 
Apesar de reconhecerem que todas essas 
tradições, em alguma medida, estão pre-
sentes nas práticas escolares, os(as) pro-
fessores indígenas destacaram a tradição 
de reconstrução social como a que mais se 
aproxima de suas aspirações.
Como pode ser observado nas respostas 
dos(as) professores(as), o caráter pro-
cessual e a necessária contextualização 
da prática formadora foram enfatizados. 
Reconhecendo a mútua influência dos fa-
tores intra e extra-escolares no processo 
formador, demonstram atitude favorável à 
aprendizagem através de suas próprias ex-
periências e à construção do conhecimento 
como prática social coletiva, ainda que con-
tendo uma dimensão individual, bem como 
revelam abertura a inovações e percepção 
integradora de teoria e prática.
Indagados(as) sobre o que desejam da for-
mação, os(as) professores Mura pondera-
ram que esperam, através dela:

desenvolver alunos críticos, conhe-•	
cedores dos seus deveres e dos seus 
direitos, para que saibam se defender 
diante da sociedade envolvente;
produzir materiais didáticos adequa-•	
dos à realidade da aldeia, sem a ela 
estarem, porém, limitados;
fortalecer e aprimorar os conheci-•	
mentos culturais do povo Mura; va-
lorizar os de outros povos indígenas 
e os conhecimentos científicos da 
sociedade envolvente;
assegurar os direitos indígenas, reafir-•	
mando a identidade étnica, atendendo 
aos anseios do povo na organização 
social e na preservação das terras 
Mura;

aprender como lidar com o precon-•	
ceito contra o índio, levando-o a ser 
crítico quanto às várias visões de 
mundo;
desenvolver na prática o que apren-•	
dem nos cursos de formação e em 
outros eventos formadores, levando 
em conta os anseios do povo, sobre-
tudo no que diz respeito à reafirma-
ção da identidade étnica e à valoriza-
ção da cultura.

Se, numa visão apressada, parecem es-
perar demasiado do processo de formação 
profissional, um olhar mais atento revela que 
suas posições demonstram a clareza que 
têm do papel político da educação escolar, 
reafirmando que, para eles/elas, só tem sen-
tido uma escola emancipadora, uma escola 
cidadã. Como Giroux (1999), demonstram 
reconhecer a “reapropriação da história 
como parte da luta por poder, conhecimento, 
cultura e identidade” (p. 186). Fica-nos claro, 
por conseguinte, que aos Mura não interessa 
qualquer escola, qualquer professor(a), mas 
escolas e professores engajados, militantes, 
cientes de seu papel político-social, como 
evidencia a fala do Prof. Altino:

professor, ele é o assessor do povo e das 
lideranças. [...] Olha gente, nós temos que 
trabalhar na questão política indígena e 
conscientizar que hoje nós queremos as 
lideranças capacitadas. Nós queremos que 
hoje o professor...ele não é um professor 
só da sala de aula, não. Ele é um profes-
sor, ele pode ser o tuxaua, ele pode ser 
o presidente, [...] ele pode ser lá um co-
ordenador da organização, ele pode ser...
pra isso tudo os nossos professores estão 
se preparando, não somente pra dentro da 
sala de aula, não (I Fórum de Formação 
Continuada Mura, dez./2004).

Questionados, ainda, sobre a continuida-
de da formação, os(as) professores(as) assu-
mem que querem um curso universitário: “O 
que que nós professores desejamos dessa 
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formação daqui pra frente, [...] já estamos 
pensando em faculdade [...]”. Assim, apesar 
de valorizarem, no discurso, a reflexão so-
bre a prática, os(as) professores(as) ainda se 
mostram presos à formação que se adquire 
através de cursos. Talvez por estarem pleite-
ando curso superior indígena, de um modo 
geral, não deram ênfase a espaços de forma-
ção na própria escola.

A fala a seguir enfatiza o reconhecimento 
que os professores Mura têm da importância 
da formação acadêmica. Ao mesmo tempo 
em que revelam, de certo modo já a possuir, 
reforçam sua necessidade crescente para a 
convivência com a sociedade envolvente.

[...] de certa forma nós também temos 
que ter uma formação acadêmica, nós te-
mos, na realidade, não é que temos que 
ter, nós já temos uma formação acadê-
mica, porque a maioria dos professores 
indígenas mura aqui, a maioria, no total, 
eles passaram por uma escola e não era 
indígena. Então, essa formação acadêmica 
ela já existe, já está impregnada em nós e 
isso faz com que esse pensamento que foi 
passado na escola indígena interfere nas 
ações de uma política de educação que 
não é apenas só cultural porque quando 
a escola do branco...ela vem...quando a 
escola é colocada na aldeia ela vem, ela 
já causa uma transformação, independen-
temente se queira ou não mudar alguma 
coisa, ela causa, escola já tá dizendo, esco-
la, escola...aquilo que vem mudar mesmo, 
independente de qual é a filosofia, ou qual 
é o objetivo, quando ela cai lá na aldeia, 
quando ela fica na aldeia, quando ela vai 
ela já causa impacto, ela já muda alguma 
coisas, (...) ela já amarra algumas questões. 
Então, essa formação acadêmica nós já 
temos, nós não poderíamos de maneira 
nenhuma deixar de ter essa formação, de 
saber um pouco sobre essa formação, em-
bora não assim no sentido de que isso é 
a prioridade, mas que vem como informa-
ção pra gente. A valorização da cultura é 
o principal, mas essa formação acadêmica 
ela vem como informação, pra gente ficar 
sabendo também como acontece as coisas 
ao redor de nós, porque senão nós vamos 
ficar isolados, né!? (Prof. Alcilei, I Fórum 
de Formação Continuada Mura, dez./2004, 
grifo nosso).

O professor Alcilei tem consciência de 
que a passagem pela escola produziu uma 
transformação – introduziu o saber acadê-
mico na aldeia. Ao transmitir conteúdos, a 
escola produz uma mudança na forma dos 
indígenas conceberem o conhecimento e 
sua produção. A perspectiva acadêmica de 
formação entende que “o ensino é [...] um 
processo de transmissão de conhecimento e 
de aquisição da cultura pública que a huma-
nidade acumulou” (GIMENO SACRISTÁN, 
1998, p. 354). Se antes, o conhecimento era 
produzido na prática da aldeia, a introdução 
da escola trouxe, durante muito tempo, um 
conhecimento pronto, que se dizia mais ver-
dadeiro que o produzido na prática do co-
tidiano.

Fica claro que o conhecimento tradicio-
nal, prático, transmitido de geração a gera-
ção, neste momento em que eles vivem, de 
terem concluído o ensino médio, se coloca 
numa relação de dependência do conheci-
mento científico. Esse conhecimento aca-
dêmico-científico é, para o professor, um 
estudo de formação. Pensamos que esse é 
um ponto crítico da visão de formação dos 
professores, na medida em que se desloca o 
locus da formação da escola da aldeia, para 
o espaço acadêmico-institucional, privile-
giando a universidade como instância for-
madora e o conhecimento acadêmico em 
detrimento do conhecimento prático. No 
entanto, percebemos também que essa é 
uma visão circunstancial, condicionada pelo 
momento histórico em que os professores 
estão vivendo. Além disso, sabemos que 
essa visão de continuidade dos estudos é 
também uma visão herdada da escola do 
não-índio. 

Em outras falas percebemos, igualmente, 
o valor que dão a esse conhecimento, como 
um instrumento de defesa dos interesses in-
dígenas na interação com a sociedade não-
índia. As experiências negativas vivenciadas 
no contato com o branco revelaram para 
eles o quanto esse conhecimento é fonte de 
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poder e o quanto a sua falta, por outro lado, 
os torna vítima fácil da manipulação a favor 
de outros interesses.

[...] Se nós hoje queremos continuar, nós 
queremos que o nosso povo se conscien-
tize dessa maneira, nós também vamos lu-
tar como grandes assessores na frente do 
nosso povo, na frente das nossas lideran-
ças, lutando. Hoje nós já ganhamos algum 
espaço dentro da comunidade. Já tem hoje 
tuxaua que é professor, já tem hoje presi-
dente que é professor, mas que antes não 
tinha. Era um sinhozinho lá, não queren-
do discriminar também ele, mas dizendo 
que era meu parente e que não sabia ler 
nem escrever, ta entendendo...que era a 
liderança, era o tuxaua maior. Uma pessoa 
dessa o quê...se ele tá fazendo errado uma 
coisa é porque ele não conhece. [...]Nós 
não temos que ficar na aldeia parados. 
Nós temos que ficar trabalhando vinte 
e quatro horas, conversando, dialogando, 
discutindo, questionando, não falando da 
vida de ninguém na casa de um e de outro, 
mas falando do movimento, falando da po-
lítica, dos direitos, das leis que nos ampa-
ram, da questão ambiental hoje que mais 
afeta as comunidades. É isso que o nosso 
professor tem que fazer. (Prof.Mura parti-
cipante do I Fórum de Formação Continu-
ada Mura, dezembro/2003).

Outro aspecto importante a considerar 
é a visão ampliada que os(as) professores(as) 
Mura têm do processo formador. Para 
eles(as) não há dissociação entre a formação 
do(a) professor(a) e a dos demais membros 
da comunidade. Quando eles(elas) pensam 
no que estão aprendendo, pensam em como 
incluir os comunitários. É uma visão que im-
plica articulação do desenvolvimento indivi-
dual e comunitário/coletivo e rompe com o 
caráter individualista das atividades de aper-
feiçoamento. A fala a seguir retrata isso:

[...] Se a gente tenta nos qualificar, mas nós 
também devemos pensar que os agentes 
de saúde são pessoas dentro da aldeia que 
eles necessitam de um esclarecimento 
como a gente está tendo aqui porque eu 
acho que é muito importante se qualifi-
car e qualificar também as pessoas como 

os tuxaua, os agentes de saúde, os órgãos 
competentes, como o CIM, como FUNAI, 
como a saúde, então eu digo além porque 
já falaram aí que isso aqui que a gente ta 
aprendendo não serve só para o professor, 
mas serve também para os membros lá da 
aldeia e que a gente vê, que a gente apren-
de aqui põe em prática e eles todos juntos 
eles vão acompanhar melhor  porque se 
a gente ta aprendendo uma coisa que é 
o bem-estar da gente [...] (Professora 8, 
I Fórum de Formação Continuada Mura, 
dez./2003).

Este depoimento confirma o posiciona-
mento de Ramos para quem “[...] o trabalha-
dor numa sociedade indígena não é compar-
timentalizado; ele é um ser social total em 
todas as esferas de sua vida” (2002, p. 24).

Considerações finais

Essa perspectiva de integralidade, ponto 
forte na dinâmica da vida indígena, traz, po-
rém, o desafio, não só para os (as) professo-
res (as) indígenas, mas igualmente para to-
dos que deles são aliados nesse processo de 
formação, de como fazer da escola indígena 
esse espaço totalizador e emancipatório al-
mejado. É preciso, pois, como defende Arroyo 
(2000), “recuperar a pedagogia do como (p. 
111), entendendo que o como trabalhamos 
nos forma ou deforma (p. 115)”. Ora, a ex-
periência escolar tanto pode facilitar como 
entravar o processo de crescimento. Daí a 
centralidade do modo como atuamos, do 
que fazemos ou deixamos de fazer. O que 
transforma a realidade são as ações e não os 
discursos. Estes terão maior ou menor peso 
dependendo de nosso testemunho. Urge, 
portanto, ampliar os espaços de discussão 
sobre como estamos desenvolvendo o nos-
so trabalho, sobre as ações concretas que 
dão suporte aos nossos anseios de mudança, 
de transformação.

De nossa parte, temos insistido em refor-
çar a necessidade de reflexão coletiva sobre a 
prática, entendendo, como Nóvoa (1992), que
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a formação não se constrói por acumula-
ção (de cursos, de conhecimentos ou de 
técnicas), mas sim através de um trabalho 
de reflexividade crítica sobre as práticas 
e de (re)construção permanente de uma 
identidade pessoal. Por isso é tão impor-
tante investir a pessoa e dar um estatuto 
ao saber da experiência (p. 25, grifo do 
autor).

Com essa compreensão, não estamos 
minimizando a necessidade de uma sólida 
fundamentação teórica, mas entendendo 
que é a prática que lhe serve como ele-
mento balizador. Defendemos, portanto, 
que “toda formação encerra um projecto 
de acção. E de trans-formação” (NÓVOA, 
1992, p. 31). Propugnamos, ainda, a exem-
plo de Pérez Gómez (2001), que “toda 
aprendizagem relevante é, no fundo, um 
processo de diálogo com a realidade social 
e natural ou com a realidade imaginada”. 
(p. 298). Desse modo, a noção de projeto 
afigura-se-nos fundamental.

Mais uma vez, os (as) professores (as) 
Mura reafirmam que não lhes interessa 
qualquer escola, qualquer prática pedagó-
gica. A valorização da cultura Mura é cons-
tantemente enfatizada. A preocupação com 
a contextualização do ensino aparece em 
muitos de seus pronunciamentos. Ao mes-
mo tempo, estão atentos para que a esco-
la indígena Mura não se configure como 
uma experiência limitante. O diálogo entre 
o local e o geral (a aldeia, o município, o 
estado, o país e o resto do mundo) é de-
fendido, como mostra a fala da professora 
abaixo:

A gente pega os alunos e passa a nossa re-
alidade, tudo aquilo que a gente... Você pega 
nosso planejamento, a gente coloca A-M-
P-E. Então muita gente  que olhou nosso 
planejamento de aula disse: o que quer di-
zer A M P E? A gente fomos explicar que 
A é de aldeia, do Município, Estado e País. 
Então isso nós colocamos no nosso plane-
jamento, porque a gente começa da aldeia, 
começamos lá do baixinho, aí viemos por 
município, do município a gente vai para o 
Estado e até o País , mas a gente começa-

mos a trabalhar em cima da nossa aldeia. E 
os alunos, lá pra nós, se é pra gente ensinar 
“aluno comeu maçã”, a gente colocamos o 
tucumã que é da nossa realidade, e quando 
a gente estamos ensinando na sala de aula, a 
gente já estamos fazendo todas as matérias 
que é da aula. (Prof. Amélia, Mura partici-
pante do I Fórum de Formação continuada 
Mura, mai/2004).

Também nós, na partilha de saberes com 
os (as) colegas Mura, temos tido o cuidado 
de, com eles, repensar suas práticas escolares 
na perspectiva de uma abordagem plural, em 
que seja não só possível, mas desejada, a po-
lifonia e o encontro de múltipla vozes, a con-
fluência de diferentes tipos e níveis de análise 
da construção do real.

Juntos estamos na luta por uma escola 
dialógica, que acolha e expresse nossos so-
nhos e utopias. Interessa-nos uma prática que 
alargue os nossos horizontes, abrindo-nos à 
riqueza das trocas culturais; uma escola em 
que o singular e o plural se complementem. 
Essa perspectiva nos faz lembrar o alerta de 
Forquin (1993), para quem

A escola não pode ignorar os aspectos 
“contextuais” da cultura (o fato de que o 
ensino dirige-se a tal público, em tal país, 
em tal época), mas ela deve sempre tam-
bém se esforçar para pôr ênfase no que há 
de mais geral, de mais constante, de mais 
incontestável e, por isso mesmo, de menos 
“cultural”, no sentido sociológico do ter-
mo, nas manifestações da cultura humana 
(p. 143).

Assim, no equilíbrio entre o particular e 
o geral, equilíbrio que não pode ser compa-
rado ao da balança, mas que resulta de esco-
lhas e de negociações frente às demandas de 
cada momento histórico, é que a formação 
profissional ganha sentido.  Não se trata, pois, 
de buscar fórmulas, respostas fechadas ou 
modelos para a escola indígena e para seus 
professores(as). O caminho vai sendo trilha-
do e, através da reflexão intencional e coletiva 
sobre a prática, perspectivas de formação vão 
sendo esboçadas, delineadas e construídas.
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O ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA EM UMA ESCOLA DO 
CICLO BÁSICO25
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RESUMO

Aborda as dificuldades no ensino da leitura 
e escrita no Ciclo Básico do ensino funda-
mental, que atende crianças de seis a oito 
anos sob o regime de progressão conti-
nuada. Reflete sobre a prática docente no 
processo ensino-aprendizagem da leitura 
no sistema de ciclos. Mostra que em cada 
fase de crescimento a criança possui carac-
terísticas que devem ser respeitadas, ten-
do seu próprio ritmo de aprendizagem, e 
que os alunos que apresentam dificuldades 
de aprendizagem não devem ser margina-
lizados. Aponta a necessidade da utilização 
de novas metodologias que considerem o 
educando o sujeito da aprendizagem, ca-
paz de construir significações e formular 
complexas ações de agir e pensar, sendo o 
educador, um mediador entre a criança e 
o objeto de conhecimento.

Palavras-chave: Leitura;  Alfabetização; Ci-
clo básico; Sistema de progressão.

Introdução

Muitos alunos na 5ª série e até séries 
posteriores apresentam dificuldades na lec-
toescrita, proveniente da base, ou seja, da 
alfabetização. Isso acontece no ensino seria-
do e tende a piorar no novo sistema vigente 
nas escolas municipais de Manaus: o Ciclo de 
Formação Humana, que visa a formação glo-
bal do educando, considerando a faixa etária, 
os interesses, necessidades e dificuldades in-
dividuais, em um sistema de progressão.

No ensino em ciclos não há retenção 
de alunos por não estarem alfabetizados, é 
implantado seguindo a teoria piagetiana, que 
afirma que cada criança tem seu tempo de 
aprendizagem. No entanto, ocorre nos anos 
seguintes um acúmulo de crianças que não 
sabem ler e escrever, causando com isso 
classes heterogêneas, onde são muitas as 
dificuldades para os professores trabalha-
rem com diferentes níveis de conhecimento, 
principalmente em turmas superlotadas.

Como sempre as práticas não assumem na 
totalidade as indicações das pesquisas.  A pro-
posta apresenta-se de um modo, mas é pratica-
da de outro. A prática sempre esbarra em inú-

____________________
25 Este artigo teve como origem o trabalho de conclusão do Curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia da Faculdade Salesiana 

Dom Bosco
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meras dificuldades, que deixam os professores 
angustiados por não disporem de tempo nem 
material necessários para que o sistema funcio-
ne de acordo com a proposta. Como conseqü-
ência, o aluno acaba sendo o mais prejudicado, 
pois se não aprende a ler, sente-se desmotivado, 
com baixa estima, o que provoca graves proble-
mas, inclusive a sua evasão da escola.

Na tentativa de conhecer mais sobre a 
problemática abordada, esta pesquisa tem 
como objetivos principais: Identificar os fa-
tores de dificuldades de aprendizagem na 
leitura no ciclo básico; refletir sobre a prá-
tica docente no processo de ensino-apren-
dizagem de leitura; verificar as estratégias 
utilizadas pelos professores para incentivar 
os alunos no desenvolvimento da leitura; in-
vestigar a importância da participação dos 
pais no processo de alfabetização e identifi-
car os níveis de conceitualização que reve-
lam as hipóteses a qual chegou à criança.

O estudo foi realizado em uma escola da 
zona oeste da cidade de Manaus, no ano de 
2004, com dez professores, cinqüenta e oito 
pais de alunos do ciclo básico e cinqüenta 
e oito estudantes. A pesquisa utilizou-se de 
questionário com perguntas estruturadas 
abertas e fechadas para que os professores 
e pais as respondessem. Os estudantes res-
ponderam a um questionário estruturado 
fechado. A pesquisa buscou uma abordagem 
qualitativa, tendo como referência a obser-
vação participante como eixo orientador 
do processo investigativo.

1. Em busca do universo mais amplo 
do contexto escolar

A escola há de ser o local onde as crianças 
sintam prazer em estar, ela precisa adaptar-se 
para a geração televisiva, das novas tecnologias. 
As crianças que passam horas no video-game 
relutam em passar quatro horas sentadas ou-
vindo o professor.  Vale repensar a função so-
cial da escola, se as expectativas são as mesmas 

dos alunos. Segundo Gadotti (1998, p. 280) “a 
escola não resolveu a questão da transmissão 
do conhecimento para as camadas populares, 
isto é, não consegue fazer a síntese entre a cul-
tura elaborada e a cultura popular do aluno”.

A escola desenvolve nos alunos capacida-
des intelectuais, afetivas e sociais que lhe per-
mite assimilar os conhecimentos acumulados 
pela humanidade, ao mesmo tempo em que 
ensina o aluno a pensar e também ensina as 
formas de acesso e apropriação ao conheci-
mento elaborado, de modo que os estudantes 
possam praticá-la autonomamente ao longo 
de sua vida, independente de sua permanência 
na escola.

Na perspectiva de uma escola mais eficaz 
para todos, organizar e dirigir situações de 
aprendizagem deixou de ser uma maneira 
ao mesmo tempo banal e complicada de de-
signar o que fazem espontaneamente todos 
os professores. Essa linguagem acentuada, a 
vontade de conceber situações e didáticas 
ótimas, inclusive e principalmente para os 
alunos que não aprendem ouvindo lições 
(PERRENOUD, 2000, p. 25).

Podemos dizer que o sistema de ciclos 
rompeu com o círculo vicioso da repetência. 
Antes, o aluno não aprendia e ficava retido, 
agora a escola tem a responsabilidade de ensi-
nar sem deixar ninguém para trás, trazendo à 
tona a discussão sobre a qualidade, que é posta 
em xeque, pois o ciclo é acusado de piorar o 
ensino, principalmente pelos professores que 
trabalham com esse sistema e foram sujeitos 
dessa pesquisa.

A proposta do ciclo básico é que as crian-
ças sejam alfabetizadas em três anos, superan-
do as dificuldades no ano seguinte, sem repro-
vação, devendo terminar esse ciclo aos oito 
anos, sem grande preocupação com o conteú-
do. De acordo com Perrenoud (2000), o aluno 
deve aprender a partir dos erros e obstáculos 
encontrados na aprendizagem.  Ao contrário 
da seriação, não há avaliação para lançamento 
de notas, apenas para acompanhar o desenvol-
vimento cognitivo do aluno.
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2. A inserção das crianças com 
seis anos de idade no ensino 
fundamental

A estrutura da educação fundamental 
no município de Manaus está organizada em 
Ciclos de Desenvolvimento Humano, que é 
uma proposta pedagógica criada para reor-
ganizar a escola levando em consideração 
que em cada fase do crescimento o aluno 
possui interesses e características próprias, 
além de um ritmo próprio de aprendizagem. 
Esta modalidade de dividir o processo de 
progressão do estudante teve sua origem na 
França em 1936.

Na década de 80, vários Estados e Muni-
cípios reestruturaram o ensino fundamental 
a partir das séries iniciais. Esse processo de 
reorganização, que tinha como objetivo po-
lítico minimizar o problema da repetência 
e da evasão escolar adotou como princípio 
norteador a flexibilização da seriação, o que 
abriria a possibilidade de o currículo ser tra-
balhado ao longo de um período de tempo 
maior e permitiria respeitar os diferentes 
ritmos de aprendizagem que os alunos apre-
sentam (PCNS, 2001, p. 59).

A Secretaria Municipal de Educação de 
Manaus (SEMED) optou pela escolha do en-
sino em ciclos, incluindo crianças aos seis 
anos no ciclo básico. Segundo Carneiro 
(1997, p. 31), “é facultativo aos sistemas de 
ensino desdobrar o ensino fundamental em 
ciclos”. A tabela abaixo mostra a estrutura 
organizacional dos ciclos.

Tabela 1: Estrutura dos ciclos

ENSiNo FuNDAmENTAL - 09 ANoS

Ciclo Básico
6, 7 e 8 anos 

3 anos de 
duração

2º Ciclo
9 e 10 anos
2 anos de 
duração

3º Ciclo
11 e 12 anos

2 anos de 
duração

4º Ciclo
13 e 14 anos

2 anos de 
duração

Fonte: PCNS

Piaget e Gréco (1974) dividem os perío-
dos do desenvolvimento humano de acordo 

com o aparecimento de novas qualidades do 
pensamento, o que por sua vez interfere no 
desenvolvimento global, sendo o 1º período, 
sensório motor (0 a 2 anos), o 2º período, 
pré-operatório (2 a 7 anos), e o 3º perío-
do, das operações concretas (7 a 11 ou 12 
anos).

Cada período é caracterizado por aquilo 
que de melhor o indivíduo consegue fazer 
nessas faixas etárias. Todos os indivíduos 
passam por todas essas fases ou períodos, 
nessa seqüência, porém o início e o tér-
mino de cada uma delas dependem das 
características biológicas do individuo e 
de fatores educacionais, sociais. Portanto 
a divi-são nessas faixas etárias é uma re-
ferência, e não uma norma rígida (PIAGET, 
apud. CÓRIA, 1998, p. 84).

As crianças de seis anos cursam hoje o 1º 
ano do 1º ciclo, outrora chamado de alfabe-
tização. Nessa fase as crianças questionam 
bastante e querem respostas que satisfaçam 
as suas dúvidas, as ações passam a ser fru-
tos de suas conclusões e raciocínio. Segundo 
Piaget (apud CÓRIA, 1998, p. 58) “durante a 
idade pré-escolar é que há uma expansão da 
curiosidade intelectual”.

A partir dos sete anos de idade, geral-
mente o pensamento vai se tornando obje-
tivo e descentralizado, e a criança consegue 
operar com informações do ambiente ao 
mesmo tempo em que é capaz de efetuar 
operações mentais sobre objetos físicos. Sua 
inteligência já não fica limitada a uma visão 
mental estática do objeto à sua frente.

Nesse período, das operações concretas, 
o pensamento é caracterizado pelo uso de 
sistemas logicamente organizados, entre os 
quais estão a classificação e a seriação. As 
crianças entram no mundo real, começam a 
ver os fatos e as idéias exteriores a seus in-
teresses, e as áreas que lhe dizem respeito.

É necessário que os professores tenham 
o conhecimento de cada fase para que a 
sua prática de trabalho vá além da mera 
ação motora dos alunos, com princípios ati-
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vos, dimensão cognitiva e sócio-afetiva que 
constituem o cidadão, para desenvolver as 
habilidades segundo as capacidades de cada 
criança.

Tanto para as crianças que fizeram pré-
escolar quanto as que não fizeram, começa aí 
uma longa jornada para aprender a ler e es-
crever, como forma de preparação para a vida 
adulta.  A linguagem ainda está sobrecarre-
gada de elementos concretos. No momento 
de enunciar uma frase, normalmente executa 
uma ação ou um gesto para acompanhá-la, 
pois ainda não está habituada a interiorizar as 
suas ações, nem analisar os seus sentimentos.

As frases não apresentam muita coesão, 
e ao significado das palavras há certa dificul-
dade, pois a sua mente não faz a relação ao 
significante. Partindo do pressuposto da lin-
guagem da criança dessa idade, fica evidente 
o seu nível de desenvolvimento cognitivo. 
Inicia-se então o trabalho da escola.

3. A convivência do universo:
 A prática docente alfabetizadora

O universo da alfabetização escolar 
permite a assimilação e aquisição de valo-
res sociais e desenvolvem habilidades para 
exercer papéis relevantes no seu contexto 
futuro de atuação. Esse processo de apren-
dizagem também se dá na escola através das 
mediações criadas para este fim. Porém, essa 
formação de valores e habilidades devem ser 
transmitida às criança desde cedo.

A educação, dever da família e do Estado, ins-
pirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu pre-
paro para o exercício da cidadania e sua qualifi-
cação para o traba-lho (LDB, 1996, art. 2º).

A aprendizagem começa em casa, desde 
os primeiros dias de vida. Os conhecimen-
tos pré-adquiridos de tamanho, quantidade, 
os primeiros exercícios com operações arit-

méticas, a aprendizagem de nome, juntam-se 
às habilidades de andar, falar, sentir e comer 
já aprendidas em casa e importantes para a 
freqüência à escola.

Espera-se do aluno que no final do pro-
cesso da alfabetização saiba ler e interpre-
tar texto. A metodologia utilizada deve se-
guir uma perspectiva dialética baseada em 
uma concepção que entende o ser humano 
como um ser ativo e de relações, já que o 
conhecimento não é transferido ou depo-
sitado pelo outro, conforme a concepção 
tradicional, nem é inventado pelo sujeito, 
em uma concepção espontânea, mas sim, 
que o conhecimento é construído pelo su-
jeito na sua relação com os outros e com 
o mundo.

Isto significa que o conteúdo que o pro-
fessor apresenta precisa ser trabalhado e 
refletido pelo aluno. Caso contrário, o edu-
cando não aprende, podendo, quando muito, 
apresentar um comportamento condicionado, 
baseado na memória superficial. É necessário 
refletir a práxis profissional como um cami-
nho eficaz na melhoria do trabalho docente.

A iniciação à pesquisa poderá ajudar os 
professores a adotar a “prática refletida”, 
ou seja, uma disposição e competência 
para análise individual ou coletiva, de suas 
práticas, para um olhar introspectivo para 
pensar, decidir e agir tirando conclusões 
inversamente, para antecipar os resulta-
dos de determinados processos e atitudes. 
(PERRENOUD, 1993, p. 129).

Quando o processo da aprendizagem da 
leitura não ocorre adequadamente, o aluno 
encontra dificuldade no decorrer de sua vida 
acadêmica, não desenvolve habilidade de in-
terpretação, raciocínio e análise, realizando a 
leitura de maneira mecânica, sem inseri-la no 
contexto do mundo em que vive, na sua re-
alidade. Segundo Vigotsky (1998, p. 6) “Uma 
palavra sem significação é um som vazio; o 
significado, portanto, é um critério da pala-
vra, seu componente indispensável”.
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É importante que o professor ao apresen-
tar uma palavra para a criança explore-a de 
diferentes modos o seu significado, para que 
serve e o que é, de forma que o aluno possa 
perceber a relação da escrita com a oralida-
de. Nesse sentido, Ferreiro (2001) afirma que 
a psicogênese da leitura deve ser analisada e 
melhor compreendida sob uma visão intera-
cionista e que seja associado aos aspectos lin-
güístico, político, social, e filosófico.

É preciso reconhecer e aceitar o estu-
dante como sujeito de aprendizagem. O es-
tudante não é alfabetizado pelo professor, 
ele próprio se alfabetiza à medida que vai 
interagindo com a leitura (de si, do mundo 
e dele próprio no mundo), até que consiga 
compreender de forma conceitual o que é 
ler. Ribeiro (1995) afirma que desse univer-
so de diversidade, própria do ser humano, 
é que surge cada proposta de alfabetização, 
para tanto, é fundamental que o professor 
conheça cada criança na sua individualidade.

Faz-se necessário, portanto, que o alfabe-
tizador realize um diagnóstico das possibili-
dades, limitações, conhecimentos, habilidades 
e aprendizados construídos por cada aluno 
para subsidiar a elaboração de propósitos 
didático-pedagógicos que vão realmente 
atender a cada sujeito no seu processo de 
desenvolvimento e aprendizagem em todas 
as áreas do conhecimento.

De acordo com Poppovic (1998, p. 11), 
“A leitura é um processo de compreensão 
abrangente que envolve aspectos sensoriais, 
emocionais, intelectuais, fisiológicos, neuro-
lógicos, bem como culturais, econômicos e 
políticos”. Os estudantes aos quais não são 
oferecidos os meios para o seu desenvol-
vimento intelectual e mental tendem a ser 
mais lentos do que aqueles que a família e a 
escola oferecem mais recursos didáticos e 
apoio nos deveres de casa.

Não são poucas as crianças que apre-
sentam dificuldades de aprendizagem, quase 
sempre são diagnosticadas pelos professo-
res como doentes, porque não conseguem 

acompanhar o processo educacional. Assim  
encaminhadas ao médico, cujo diagnóstico 
isolado é ansiosamente aguardado pela famí-
lia e pela escola, pois irá confirmar ou negar 
a sua normalidade.

Em geral, as dificuldades de aprendiza-
gens são atribuídas a variáveis pessoais tais 
como hereditariedade ou lesões cerebrais, 
variáveis ambientais como ambientes fami-
liares e educacionais inadequados, ou uma 
combinação interativa de ambos os tipos. É 
importante o conhecimento sobre os trans-
tornos da leitura, sobre as diversas dislexias. 
“Todo o desenvolvimento da criança é nor-
mal, até entrar na escola. É um problema 
de base cognitiva que afeta as habilidades 
lingüísticas associadas à leitura e a escrita” 
(CALAFANGE, 2004. p. 3).

Os aspectos culturais, econômicos e 
políticos não dependem da escola. Segundo 
Aquino (2002 p. 16) “Às instituições sociais, 
incluindo as escolas, pouco restaria além de 
sofrer na pele as influências advindas das 
esferas maiores, em especial do modelo 
econômico. Daí a cadeia de inevitáveis ex-
clusões, violências malogros”.

Diante de tantas dificuldades, a educação 
que hoje está sendo aplicada aos alunos tem 
sido alvo de muitas críticas por parte da so-
ciedade. É de competência da escola resol-
ver as questões referentes ao aprendizado, 
perceber os casos isolados de dificuldades e 
enviar as crianças aos profissionais quando 
necessário.

Nesse contexto, procura-se um culpado 
para o fracasso escolar, a escola culpa os pais 
e o estado, os pais a escola. O estudante, o 
maior prejudicado, acaba sendo o principal 
acusado pelo não aprendizado. A realidade é 
complexa e, infelizmente, a escola não está 
cumprindo adequadamente o seu papel na 
educação.

No entanto, é tarefa de todo e qualquer 
educador, seja ele pai ou professor, ter como 
base ética o compromisso de ver desenvol-
ver-se dignamente e efetivamente a apren-
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dizagem dos educandos, buscando novas 
formas de aprendizagem e novos programas 
e processos de ensino que possam colabo-
rar para a inclusão destas crianças no mun-
do das letras, até porque disso depende seu 
pleno desenvolvimento.

É necessário que o professor alfabetiza-
dor esteja ciente que o processo de leitura 
envolve: a diferença dos símbolos impres-
sos (letras e palavras) através dos órgãos da 
visão, o relacionamento dos símbolos gráfi-
cos com os sons que eles representam – a 
criança tem de diferenciar visualmente cada 
letra impressa e perceber que cada símbolo 
gráfico tem um correspondente sonoro.

Envolve também a compreensão e aná-
lise crítica do que foi lido: o indivíduo per-
cebe os símbolos gráficos, compreende o 
seu significado, julga e assimila os fatos de 
acordo com a sua vivência.

O professor, na prática cotidiana deve 
conhecer a realidade em que o aluno está 
inserido para ter a possibilidade de intervir 
e alcançar os objetivos propostos e trans-
formar sua sala de aula em um ambiente 
estimulante e prazeroso, onde a criança 
possa manifestar livremente a compreen-
são e o posicionamento diante de textos 
literários.

O nosso estudo constatou como se 
realiza o processo de leitura nas salas de 
aula da escola pesquisada. Com base no 
acompanhamento e entrevistas realizadas 
podemos dizer que a leitura é realizada 
de forma participativa, onde os alunos são 
organizados em grupos para as diferentes 
leituras de mundo. Os textos são bastante 
variados. Lêem jornais e revistas: classifica-
dos, avisos, textos contextualizados sobre 
violência, entre outros. Desse material, os 
alunos fazem recorte, colagem e mural. Há 
também o Cantinho de leitura, que apre-
senta todos os tipos de histórias infantis. 
O gráfico a seguir explicita melhor como 
estas atividades são divididas no processo 
de ensino da leitura.

Gráfico 1- Como se realiza o processo de leitura na sala de aula
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No entanto, foi observado que a cartilha 
ainda é muito presente na sala de aula, com 
palavras chave fora do contexto social das 
crianças. É importante que o ensino formal 
contextualize com a vida cotidiana dos alu-
nos, que aproveite os seus conhecimentos.

Cartilhas são livros didáticos infantis des-
tinados ao período da alfabetização. Daí 
seu caráter transitório, limitando-se ao seu 
uso a etapa em que, na concepção tradi-
cional da alfabetização, a criança necessita 
dominar o mecanismo considerado de base 
na aprendizagem da leitura e da escrita. A 
cartilha apresenta um universo de leitura 
bastante restrito, em função mesmo de seu 
objetivo: trata-se de um pré-livro, destinado 
a um pré- leitor (BARBOSA 1988, p. 54).

Os alunos estudam textos com frases 
soltas e sem coesão, com nenhuma relação 
entre si. É na faixa-etária de seis anos que 
ocorre a pré-leitura, que se caracteriza pelo 
pensamento pré-conceitual, é particularmen-
te lúdica. A criança não faz discriminação 
entre a realidade e sua fantasia. Sua vida é o 
momento presente.  Piaget e Gréco (1974) 
chamam esta etapa de animista.

Entrar no mundo da fantasia das crianças 
é oportunizar também um pré-requisito para 
a leitura, pois as crianças interpretam as ações 
dos personagens através dos desenhos e tam-
bém da própria fala. Segundo Feil (1990, p. 20), 
“O professor deverá contar, ler muitas estó-
rias, sem deixar para si o privilégio de contar, 
encenar, comentar. A criança deve comentar 
[...]”.

Quanto aos alunos que apresentaram di-
ficuldades de aprendizagem, os professores 
apresentam os seguintes diagnósticos sobre os 
fatores que interferem nessa aprendizagem:
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Gráfico 2 - Fatores que interferem no processo da leitura
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De acordo com a pesquisa os professo-
res acreditam que os fatores que mais in-
terferem na leitura são cognitivos, porém 
não são desprezíveis outros fatores que 
aparecem nas respostas dos professores. O 
problema social foi considerado um fator de 
relevância, já que as famílias estão passando 
por desajustes, reajustes e novas formas de 
organização. Nessa ocasião foi observado 
que crianças cujos pais estão em processo 
de separação apresentam-se mais apáticas e 
indiferentes ao processo que se dá em sala 
de aula, na maioria dos casos se recusam a 
estudar alegando que “mora longe da escola 
e fica muito cansado”.

Os problemas pedagógicos são aponta-
dos e colocados sob a responsabilidade da 
escola, do município, e por fim de todos. 
Aparece nas informações que os cursos 
de formação continuada nem sempre são 
condizentes com a realidade e a formação 
que se dá nas universidades deixa a desejar. 
É possível perceber que o professor tem 
sérias dificuldades para atender as neces-
sidades e os anseios dos estudantes. Como 
refere Ramalho (2003, p. 19), “afinal, só o 
aprimoramento do fator humano permite 
produzir e transmitir qualidade”. A respon-
sabilidade deve ser também individual, o 
professor precisa buscar o conhecimento, 
porém isso não pode estar desvinculado de 
uma política de qualificação e de um pro-
cesso de melhoria das condições matérias 
e didáticas do ensino.

Na tentativa de alcançar melhores resul-
tados todo esforço é pouco, as atividades 
são inúmeras: concurso de leitura, trabalho 
na biblioteca, que tem sido um local de en-

contro para os leitores, que geralmente es-
colhem os livros. E para continuar o trabalho 
de incentivo empresta-se os livros para ler 
em casa, que na maioria das vezes não são 
devolvidos e outros voltam deteriorados.

Observando o gráfico 3, é possível notar 
que além da biblioteca, os recursos audiovi-
suais que a escola dispõe têm contribuído 
bastante para que o trabalho não se torne 
cansativo para as crianças. São eles: televisão, 
vídeo-cassete, microsistem e retro-projetor.

Gráfico 3 - Incentivo à leitura
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A realidade educacional brasileira vem se 
apropriando dos recursos tecnológicos, via 
projetos como TV Escola e Proinfo, mas de 
forma ainda incipiente e com grande atra-
so em relação aos países desenvolvidos. As 
escolas, de uma forma geral, continuam pri-
vilegiando uma linguagem escrita e verbal, 
ignorando o universo imagético em que as 
crianças e os adolescentes vivem no mundo 
contemporâneo.

Dessa forma, faz-se necessário um mo-
vimento para incorporar às praticas peda-
gógicas o conhecimento e a reflexão críti-
ca sobre as características que envolvem a 
produção da imagem, principalmente como 
produto da visão de uma sociedade ou de 
um indivíduo em particular. Segundo Souza 
(apud BARBERO, 2004, p. 1):

A revolução tecnológica nos coloca um 
desafio fundamental, ou seja, o de com-
preendermos que estamos diante do sur-
gimento de uma outra cultura, que exige 
de nós uma adaptação nos modos de ver, 
de ler, de pensar e de aprender. Não se 
trata, portanto, de usar a tecnologia como 
modo de expandirmos as antigas formas 
de ensino-aprendizagem, ou termos a mí-
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dia na escola como meio para amenizar 
o tédio do ensino, mas trata-se de um 
modo radicalmente novo de inserção da 
educação nos complexos processos de 
comunicação da sociedade atual.

Mesmo com todos esses recursos, o ple-
no desenvolvimento da criança em todas as 
potencialidades depende também de maior 
participação dos pais no processo ensino-
aprendizagem dos filhos. Os pais devem 
cobrar interesse e responsabilidade. É um 
absurdo, por exemplo, que em pouco espaço 
de tempo os livros fiquem em péssimo esta-
do de conservação, impossibilitando o uso 
para outros estudantes.

É comum acontecer a destruição parcial 
ou total não só dos livros emprestados da 
biblioteca como todo o material da crian-
ça, inclusive os livros didáticos que deveriam 
durar três anos em bom estado, em pouco 
tempo ficam sem condições de uso.

Deve-se levar em consideração a res-
ponsabilidade do Estado para com a edu-
cação, sem deixar de cobrar dos pais a 
participação efetiva na educação dos filhos. 
Segundo Freire (1983, p. 57) “O assistencia-
lismo é uma forma de ação que rouba ao 
homem condições à consecução de uma 
das atividades fundamentais de sua alma 
– a responsabilidade”. O gráfico 4 mostra 
a participação dos pais em relação à leitura 
dos filhos.

Gráfico 4 – Participação dos pais em relação à leitura
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Como se observa no gráfico, é possível 
refletir sobre as dificuldades para os alunos vi-
venciarem uma leitura com a participação dos 
pais, pois 83% não acompanham seus filhos 
por vários motivos: por trabalharem demais; 

porque não sabem ler; não têm paciência; as 
atividades propostas pela cartilha usada pela 
professora são de difíceis de entender; não 
compram livros porque o salário mal dá para a 
comida, entre outras dificuldades.

Os 17% que ajudam os filhos o fazem por-
que não trabalham fora de casa, têm no máxi-
mo dois filhos e vivem numa situação financeira 
estável. O nível de escolaridade contribui para 
fornecer aos filhos um mundo letrado com in-
centivos de livros, revistas e até computador.

Muitos educadores preferem manter os 
pais afastados da escola, por acreditarem que 
estes não sabem educar seus filhos, manten-
do contato apenas em reuniões ou quando há 
problemas. Os pais acabam se sentindo intimi-
dados, preferindo mesmo manter-se longe da 
escola. Não se pode negar um fundo de verda-
de no assunto. Mas com essa atitude a escola 
perde uma grande oportunidade de orientar 
as famílias sobre o importante papel que pos-
suem na educação dos filhos.

Fujikura (2004) acredita que com isso 
acaba existindo uma relação tensa entre pais 
e escola, que na visão dos pais se apresenta, 
muitas vezes, como um mal necessário, quan-
do na verdade deveria ser a concretização dos 
ideais familiares relacionados à cultura, aos co-
nhecimentos e às habilidades desejadas para os 
filhos. Na visão da escola os problemas vêm 
geralmente da família, pois os filhos não obe-
decem mais regras impostas pelos pais.

Buscando solucionar esses problemas, es-
cola e família devem caminhar juntas.  A escola 
deve abrir as portas para os pais e traçar ca-
minhos para o processo ensino-aprendizagem 
das crianças de tal forma que ambos assumam 
as suas responsabilidades.

4. Características e desafios dos níveis 
no processo de alfabetização

A criança busca a aprendizagem na me-
dida em que constrói o raciocínio lógico. 
O processo evolutivo de aprender a ler e 
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escrever passa por níveis de conceitualiza-
ção que revelam as hipóteses a qual che-
gou à criança. Ferreiro e Teberosky (1999) 
definem a psicogênese da língua escrita em 
cinco níveis.

Em cada nível, a criança elabora supo-
sições a respeito dos processos de cons-
trução da leitura e escrita, baseando-se na 
compreensão que possui desses processos. 
Assim, a mudança de um nível para outro 
só irá ocorrer quando ela se deparar com 
questões que o nível em que se encontra 
não puder explicar: ela irá elaborar novas 
novas questões e assim por diante.

Nível 1- Hipótese pré-silábica: a criança não 
estabelece vínculo entre fala e escrita.

Figura 1: A criança usa rabisco para escrever, demonstra a intenção de 
escrever.

Nível 2 – Intermediário: a criança começa a ter 
consciência de que existe alguma relação entre 

a pronúncia e a escrita.

Figura 2: A criança em inicio de conscientização entre a pronúncia e a 
escrita, na segunda frase o inicio com a letra “o” e o acerto da palavra 
“poste”, logicamente, a sílaba trabalhada recentemente que ela conseguiu 
lembrar.

Nível 3 – Hipótese silábica: supõe-se que a crian-
ça representa a fala; tenta fonetizar a escrita e 
dá valor sonoro às letras; para cada sílaba oral 
corresponde uma letra ou um sinal; em frases, 

pode escrever uma letra para cada palavra

Figura 3: Percebe-se a intenção de escrever a palavra “grande”, separou as 
palavras umas das outras..

Nível 4 – hipótese silábica – alfabética: a criança 
inicia a superação da hipótese silábica; com-

preende que a escrita representa som da fala; 
combina só vogal ou só consoante, e pode com-
binar vogais e consoantes numa mesma palavra, 

numa tentativa de combinar sons.

Figura 4:  A criança combina as vogais e consoantes

Nível 5- Hipótese alfabética: a criança compre-
ende que a escrita tem uma função social: a co-
municação; compreende o modo de construção 
do código da escrita; pode ainda separar todas 
as palavras das frases; omite letras quando mis-

tura as hipóteses alfabética e silábica.

Figura 5: Ele confunde o som do “c” de “ca” com o de “qua”; e ainda o “s” 
que faltou da palavra “poste”, porque ele fala assim.
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Os níveis detectados servem para nor-
tear o trabalho do professor para ajudar os 
alunos a superar os obstáculos e desenvolver 
competências, o que não foi possível em de-
terminado nível, reestruturar seu sistema de 
compreensão de mundo, dominando melhor 
a realidade de maneira simbólica e prática.

Considerações finais

Conforme o que foi possível compre-
ender deste estudo, podemos indicar que 
o processo de ensino-aprendizagem há de 
ser construído partindo do nível de desen-
volvimento real da criança, em busca dos 
objetivos estabelecidos pela escola, supos-
tamente adequados à faixa etária e ao nível 
de conhecimentos e habilidades de cada 
grupo de crianças.

Para otimizar o processo de aprendi-
zagem da criança, o professor precisa co-
nhecer cada fase de seu desenvolvimento 
e os níveis de aprendizagem dos alunos na 
leitura e na escrita, evitando-se posturas 
educacionais radicais para dar lugar a um 
trabalho consistente e articulado, visando o 
sucesso do educando, maior satisfação dos 
pais e menor nível de frustração do edu-
cador.

Vários são os fatores que dificultam a 
aprendizagem da leitura e da escrita. De 
acordo com os resultados da pesquisa, 
os principais são os cognitivos, o segundo 
maior problema refere-se ao sistema, à es-
cola e à maneira de ensinar dos professo-
res, problema que já começa no processo 
de formação inicial dos professores(as).

Percebeu-se que a questão dos ciclos 
não resolve problemas que já estão enrai-
zados na tradição escolar e que há fatores 
sociais condicionantes dos processos de 
aprendizagem da leitura e da escrita. Isso 
significa dizer que os estudantes, oriundos 
deste sistema de ensino, continuarão pre-
judicados em sua vida futura pela falta de 

estrutura e apoio para o estudo e seu de-
senvolvimento profissional. Portanto, terão 
sérias dificuldades de se situar no mundo 
do trabalho num mercado globalizado e 
cada vez mais competitivo e exigente.
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DÍVIDA EXTERNA E EDUCAÇÃO: UM OBSTÁCULO AO 
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

Rubens da Silva Castro26
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RESUMO

O presente Artigo discute a questão da dívida 
externa brasileira como um fator que obstacu-
liza o desenvolvimento de políticas públicas no 
Brasil.  Aponta a necessidade de mobilização 
da sociedade civil e da sociedade política para 
romper com o processo de dominação do ca-
pital internacional. Questiona as funções dos 
organismos multilaterais comprometidos com 
os interesses dos países considerados indus-
trializados ou ditos de Primeiro Mundo. Salien-
ta, ainda, que a dívida externa está ligada a um 
processo de especulação financeira que inviabi-
liza o desenvolvimento econômico do país.

Palavras-chave: Economia; educação; dívida 
externa; políticas públicas.

ABSTRACT

Argues the question of the Brazilian external 
debt as a factor that hinders the development 
of public politics in Brazil.  It points the neces-
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sity of mobilization of the civil society and the 
society politics to breach with the process 
of domination of the international capital.  It 
questions the functions of the compromi-
sed multilateral organisms with the interests 
of the countries considered industrialized 
or said of First World.  Salient, still, that the 
external debt is on to a process of financial 
speculation that makes impracticable the eco-
nomic development of the country.

Keywords: Economy; education; external debt; 
politics public.

O propósito deste texto é historicizar 
a dívida externa do brasileiro, verificando as 
suas causas e fazendo uma reflexão sobre 
suas conseqüências na implementação dos 
programas sociais em geral e especialmente 
os do setor educacional.

Para Arruda (1997, p.17) “Desde que os 
europeus apostaram no continente, este co-
meçou a endividar-se. Ser país colonizado é 
ser país endividado”. O primeiro empréstimo 
externo feito pelo Brasil deu-se em 1824, 
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cujo valor foi de 3,6 milhões de libras esterli-
nas, que se destinou ao pagamento de dívidas 
do período colonial que na prática, significou 
um pagamento feito à Inglaterra pelo reco-
nhecimento de nossa independência.

Esse foi o ponto de partida para uma 
série de outros empréstimos objetivando 
cobrir déficits orçamentários e honrar com-
promissos com pagamentos de juros de dí-
vidas anteriores, como aconteceu em 1829 
e dois importantes empréstimos durante o 
império, em 1843 e em 1852.

Nesse período, o Brasil contraiu, ainda, 
uma outra dívida com a guerra contra o Pa-
raguai, um conflito que teve forte influência 
no nosso endividamento. Santos (1994, p. 42) 
sobre essa questão explica.

O Brasil se fez responsável direto, nesta 
oportunidade, pelo genocídio do povo 
paraguaio, colocando-se numa posição in-
ternacional extremamente débil, além de 
realizar um esforço interno desgastante e 
gerar uma dívida externa que comprome-
teu em grande parte as vantagens de um 
auge exportador que lhe favorecia neste 
período.

Depois que a guerra encerrou-se a nossa 
economia ficou externamente debilitada de-
vido aos prejuízos que o conflito proporcio-
nou o que produzia uma dependência cada 
vez mais acentuada de efetuar empréstimos 
junto à Inglaterra.

Paralelo às crises de negociações, os ser-
viços da dívida cresciam, fazendo com que 
Getulio Vargas, em fins de 1937, tomasse a 
decisão de suspender o pagamento desses 
serviços, esclarecendo que: [...] suspende-
mos o pagamento da dívida por imposições 
estranhas à nossa vontade. Precisamos de 
tempo para solucionar as dificuldades e 
ajustar a nossa economia. (CARDOSO, 
1989, p. 195)

A referida decisão produziu um grau ele-
vado de insatisfação aos credores que con-
sideraram suas relações ameaçadas, uma vez 

que tinham o Brasil como um celeiro históri-
co de extração de capital âmbito geral.

Em 1943, as normas para o serviço de 
empréstimos foram fixadas por um decreto-
lei que consolidava a dívida externa brasileira 
assegurando a validade dos títulos para até 40 
anos. Esse plano também reduzia tanto o mon-
tante da dívida como os juros, permitindo ao 
governo resgatar alguns títulos.

Em 1964, com o golpe militar, a dívida ad-
quiriu proporções exorbitantes. Segundo Ar-
ruda (1989, p.19).

[...] o regime militar conseguiu multiplicar a 
dívida externa por 42 em 21 anos! De 2,5 bi-
lhões no inicio de 1964, ela passou para 105 
bilhões de dólares em 1985. Em 1984, dos 
1.619 dólares por habitantes que o Brasil 
produzia, 781 estavam na dívida externa [...]

Sack (1927), teórico da doutrina dívida 
odiosa afirma o seguinte:

Seu um poder despótico contrai uma dívida 
não segundo as necessidades e os interesses 
do Estado, mas para fortalecer seu regime 
despótico, para reprimir a população que 
o combate, esta dívida é odiosa para a po-
pulação do Estado inteiro. Esta dívida não é 
obrigatória para a nação: é uma dívida de re-
gime, dívida pessoal do poder que a contraiu; 
em conseqüência, ela cai com a queda desse 
poder. (p. 71)

Nesse período reprogramaram a dívida e 
novos créditos tornaram-se disponíveis após a 
ditadura de 1964.

[...] Em vez de usar o direito  nacional e in-
ternacional para recusar a dívida, os novos go-
vernantes preferiram negociar reescalonamen-
tos e reduções cosméticas. Entraram assim no 
ciclo interminável do endividamento externo, 
do qual os países pagam os custos. É preciso 
romper com esta lógica de dependência. É pre-
ciso apoiar os movimentos sociais e cidadãos 
que, nos países da periferia, pedem que seus 
governos repudiem a dívida externa pública e 
interrompam o seu pagamento. (TOUSSAINT, 
2003, p. 53)
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O referido endividamento pós-1964 pas-
sou por duas etapas.  A primeira refere-se aos 
governos Costa e Silva e Médici, nos anos de 
1968 e 1973, do milagre econômico.  A se-
gunda corresponde ao governo do general 
Ernesto Geisel, nos anos 1974 a 1979.

Fica evidente que é exatamente nesta se-
gunda fase do endividamento que ocorreu os 
investimentos mais vultuosos nas chamadas 
obras faraônicas, ou seja, que não atendiam 
às demandas exigidas pela construção de uma 
infra-estrutura.

O general Ernesto Geisel foi sucessor do 
presidente Médici, em fins do milagre eco-
nômico. Geisel decidiu fazer do Brasil uma 
potência mundial, projeto que deveria ser de 
responsabilidade exclusiva do Estado. Para 
tanto iniciou um plano econômico com ela-
boração do PND (Plano Nacional de Desen-
volvimento).

Esse plano enfatizava a necessidade de 
expansão das indústrias de bens de produ-
ção dando andamento a grandes obras. (São 
as obras faraônicas no setor de mineração), 
com as exportações de minérios através da 
ALBRAS e ALUNORTE e no setor energé-
tico, com a construção de poderosas usinas 
hidrelétricas, de Itaipu, Sobradinho, Tucuruvi 
inserindo o Brasil na era nuclear.

Porém, a realização de todas essas obras 
exigia vultuosos investimentos que ultrapassa-
vam as possibilidades reais do país, o que exigia 
compromissos com sucessivos empréstimos. 
A crítica central consistia no descompasso 
entre os empreendimentos e o abandono das 
questões sociais mais urgentes como saúde, 
educação, habitação, transporte, etc.

Como resposta à referida crise o capi-
talismo financeiro reuniu-se para dar uma 
resposta à referida crise que teve iníciou em 
1973, com o intitulado Choque do Petróleo. 
A Argentina, Brasil e México efetuavam os 
seus empréstimos junto aos bancos oficiais 
do Norte.

A partir desse momento histórico, mais 
precisamente no início dos anos 80, os três 

maiores devedores do chamado Terceiro 
Mundo colocaram esse vantajoso negócio 
em proveito dos bancos privados do Norte 
com a cumplicidade dos governos dos países 
devedores.

Para alcançar esse objetivo, foi necessária 
a intervenção conjunta das autoridades dos 
Estados Unidos (plano Baker, plano Brady), do 
cartel dos bancos privados credores (o Clube 
de Londres), do FMI e do Banco Mundial. Na 
explicação dos credores o plano Brady era 
uma tentativa dos credores de se proteger 
dos maus pagadores, beneficiando assim a 
maior parte dos países do Norte.

A partir da década de 90, os bancos pri-
vados do Norte, quando efetuavam emprés-
timos, faziam a curto prazo e com altas taxas 
de juros. A titularização, ou seja, a compra de 
títulos dos devedores por Fundos de Pensões, 
Mutual Funds, Sociedades de Seguros, para as-
segurar o equilíbrio da balança de pagamen-
tos, é o fator responsável pela crise mexicana 
de dezembro de 1994, a da Ásia de 1997-98 e 
do Brasil no final de 1998.

Com a efetivação do plano Brady os Fun-
dos de Pensões, Mutual Funds, Sociedades de 
Seguros, especificamente a partir dos primei-
ros anos do século XXI, através do poderio 
materializado em suas elevadas somas de ca-
pitais acumulados pressionaram, entre outros, 
os sistemas previdenciários dos países deve-
dores para retirar direitos dos seus assegu-
rados para que os mesmos fossem comprar 
os referidos direitos como serviços no cam-
po privado, como é o caso das aposentarias 
complementares.

Em uma longa entrevista concedida ao ca-
nal de televisão CNN em 2002, um poderoso 
controlador de um desses Fundos de Pensões, 
Mutual Funds, Sociedades de Seguros, ao ser 
indagado pelo entrevistador sobre o proces-
so de globalização da economia sentenciou: 
“A globalização é um fiasco, não serviu para 
ninguém, nem para nós, nem para os outros 
empresários e nem para o conjunto dos tra-
balhadores”.
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Visivelmente surpreso com a resposta e 
meio sem saber o que dizer, o repórter per-
guntou, quase que candidamente, e por que 
vocês não recuam? “É impossível recuar! Foi 
investida uma quantidade muito grande em 
dinheiro e empregado um esforço humano 
sobrenatural para a construção de uma socie-
dade em rede. O nosso principal alvo agora 
são os sistemas complementares de aposen-
tarias privadas”.

Como temos tentado demonstrar duran-
te toda a discussão desenvolvida nesse artigo, 
a maioria dos problemas que obstaculizam o 
desenvolvimento societário brasileiro e dos 
demais países devedores está vinculada aos 
compromissos assumidos pelos dirigentes 
destes países com os credores dessa comple-
xa e engenhosa máquina chamada de dívida 
externa. A dívida externa é o leviatã28 que 
aprisiona os povos residentes nos países do 
chamado Terceiro Mundo, ou em vias de de-
senvolvimento, ou ainda emergentes.

Em 1984, o povo brasileiro exigiu, em ma-
nifestações realizadas pelas grandes capitais 
eleições diretas para Presidente da República. 
No Congresso Nacional essa reivindicação é 
derrotada. O primeiro governo civil, depois 
da ditadura militar de 1964, foi escolhido me-
diante processo de eleição indireta quando 
um Colégio Eleitoral sufragou os nomes de 
Tancredo Neves para Presidente e de José 
Sarney para vice.

O dia da posse de Tancredo estava mar-
cado para o dia 15 de março de 1985, não 
acontecendo em virtude do seu grave estado 
de saúde. Não resistindo à doença faleceu. 
Assumiu em seu lugar José Sarney, seu vice, 
que nem poderia ter assumido tal cargo, con-
siderando que Tancredo Neves não assumiu o 
cargo de Presidente da República.

José Sarney ao assumir tal função, e sen-
tindo que o pagamento dos juros da dívida 
externa, exigida pelos credores oficiais e pri-

vados, estava prejudicando a implementação 
de programas sociais no Brasil, viu-se obriga-
do a decretar a moratória29 da divida externa 
e buscar uma negociação de emergência com 
os credores.

Em 1986, o ministro do planejamento Díl-
son Funaro tentou a redução do pagamento 
da dívida externa e se recusou a concordar 
com o novo acordo proposto pelo FMI. Tal 
decisão também não agradou aos credores 
que, imediatamente, interromperam não só 
os seus investimentos, mas também a retirada 
de capital.

Pressionado pelos Estados Unidos e o 
FMI, o Presidente José Sarney preferiu se sub-
meter à imposição de novas regras, ditadas 
por esse organismo multilateral, para o jogo 
da crise viciosa do endividamento.

No governo Collor a dívida externa tam-
bém cresceu em patamares bastantes eleva-
dos. Collor, como os outros presidentes ante-
riores, submeteu-se às determinações tanto 
do Banco Mundial como do FMI. Ele cumpriu, 
à risca, os acordos celebrados com os credo-
res oficiais, privados e multilaterais, o que re-
sultou em corte nos gastos sociais, demissão 
de servidores, arrocho salarial e outros.

Em síntese o governo Collor, para garan-
tir os interesses dos bancos cumpriu com 
todas as determinações do sistema financei-
ro internacional, mesmo com o sacrifício do 
povo brasileiro que, em conseqüência dessa 
irresponsabilidade, além das demissões e do 
arrocho salarial, não foi beneficiado com pro-
gramas sociais.

E o que temos a dizer acerca do governo 
do sociólogo Fernando Henrique Cardoso? 
O endividamento externo, durante o seu go-
verno cresceu assustadoramente. Para Arru-
da (1998, p. 25-6)

[...] ele fez a dívida externa crescer de 146 
bilhões para 198 bilhões de dólares. Nesse 
período (sem contar 1998), o país pagou 

____________________
28 Leviatã. Segundo o livro de Jô, o leviatã é um monstro que possui várias pernas e vários braços.
29 É o direito que o devedor tem, quando está em dificuldade, de prorrogar o prazo concedido pelo credor  para quitar sua dívida.
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quase 100 bilhões de dólares sendo 35 
bilhões só de juros, o Brasil fechou 1998 
com mais de 100 bilhões de dólares de no-
vas obrigações a pagar em moeda estran-
geira; baixo crescimento econômico, alta 
dependência de importações e de capital 
externos, reduzido investimentos público 
e privado, desnacionalização de empresas 
públicas e privadas, inclusive nos setores de 
infra-estrutura [...]

Essa decisão do governo FHC implicou a 
diminuição de gastos para não prejudicar o 
pagamento dos credores externos. Impôs ao 
Brasil um pacote que negociou às escuras da 
noite com o FMI, apresentando à nação um 
pacote pronto, sem que houvesse uma discus-
são coletiva e institucional.

Recusou-se até mesmo a dar conhecimen-
to do teor do texto do acordo firmado até 
mesmo a dar conhecimento do teor do tex-
to do acordo firmado com o FMI ao Senado 
da república, que tem como responsabilidade 
constitucional analisar questões relacionadas 
a empréstimos externos. Segundo Carneiro 
(2003, p. 10)

O presidente Fernando Henrique deixou a 
seu sucessor um país aniquilado: a fome as-
sola 54 milhões de brasileiros, que vivem na 
miséria e indigência; o desemprego atinge 
20% da população economicamente ativa; o 
desmonte dos serviços públicos é estarre-
cedor, sendo mais visível nas áreas da saúde 
e da educação, mas estando presente em 
todas as áreas [...]

Como pode ser percebidas, as receitas do 
FMI são, historicamente, desastrosas para o 
país devedor, que fica cada vez mais carente de 
recursos financeiros para a implementação de 
programas sociais, uma vez que não existem 
políticas públicas, enquanto os países ditos de-
senvolvidos ficam cada vez mais ricos.

Da mesma maneira pensa Sabbi (1991, p. 36)

O FMI tem sido mencionado como um 
pronto socorro, ou como uma UTI, para 
os sócios economicamente enfermos. Mas 
em vez de curar, ele faz piorar, quando não 

mata o doente. Em vez de restabelecer o 
equilíbrio econômico de um país, o fundo 
aumenta seus problemas tanto econômicos 
como sociais.

Eric Toussanint, historiador e Presidente 
do Comitê pela Anulação da Dívida do Ter-
ceiro Mundo, ao se referir ao FMI e ao Banco 
Mundial, diz que essas instituições

[...] deveriam ser abolidas, pois sua cons-
tituição censitária, sua submissão a um 
número muito limitado de países (os Esta-
dos Unidos têm  um direito de veto que 
permite bloquear qualquer decisão) e a 
repartição do poder no seu interior são in-
compatíveis com qualquer reforma demo-
crática [...] É preciso construir instituições 
internacionais nas quais os povos possam 
se reconhecer verdadeiramente  (TOUS-
SANINT, 2003, p. 67)

Desse modo, mudar a regra do jogo das 
negociações externas não é uma tarefa sim-
ples. Uma das alternativas para equacionar o 
problema da dívida externa é suspender seu 
pagamento por um tempo, depois tentar no-
vas negociações de pagamento como uma es-
tratégia de não prejudicar o desenvolvimento 
social e econômico do país devedor.

Em síntese, como já foi visto, a dívida ex-
terna traz graves conseqüências ao país deve-
dor, como afirma Gadotti (1989, p. 5)

O endividamento dos países Latino-ame-
ricano constitui-se numa nova forma de 
dominação imperialista que agrava crimi-
nosamente as condições de vida de nossa 
população, provocando uma diminuição 
dos programas sociais, saúde, sistema previ-
denciário, transporte, habitação e oferta de 
instrução pública [...]

Os recursos destinados ao pagamento da 
dívida externa poderiam ser investigados em 
ofertas de serviços básicos para melhorar a 
qualidade de vida da maioria da população 
brasileira.

Em plebiscito realizado, no ano 2002, pela 
conferência nacional dos bispos do Brasil 
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– CNBB – com o apoio de diversas entida-
des da sociedade civil, promoveu uma série 
de reações. Mais de 6 milhões de pessoas se 
manifestaram pela suspensão do pagamento 
da dívida externa.

A própria equipe econômica do governo, 
diversos especialistas em economia, empresá-
rios e políticos vinculados a partidos da base 
governista tentaram desqualificar a iniciativa 
da CNBB, pois tais críticos consideram a pro-
posta espontânea e atrasada e uma ameaça à 
credibilidade internacional do Brasil.

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva 
surgem novas propostas do porte acima refe-
rido, ou seja, que caminhavam na direção de, 
pelo menos, atenuar os efeitos dos encargos 
da dívida externa.

A troca da dívida financeira por dívida 
social é a essência das propostas supracita-
das. Vai ao encontro da proposta similar de-
fendida pelo então Ex-Ministro da Educação 
Cristovam Buarque de trocar de parte dos 
serviços da dívida externa por educação.

A referida proposta significa que os Es-
tados e os municípios reduzam o valor total 
bem como os encargos das suas dívidas com 
a União, desde que sejam investidos para a 
elevação da qualidade da educação, incluído a 
melhoria da remuneração dos trabalhadores 
da educação, especialmente dos docentes que 
atuam nos mais diferentes níveis de ensino.

Conclui-se que é imprescindível o gover-
no brasileiro e a sociedade se mobilizarem 
no sentido de construir, coletivamente, uma 
equalização para esse grave problema, pois a 
população não pode continuar pagando por 
esses erros do passado descritos neste texto, 
uma vez que a fome, as doenças, a violência, 
o desemprego e a miséria se alastram pelo 

país, considerando que “a dívida externa é, em 
grande parte, ilegal, ilegítima, imoral e que já 
foi paga várias vezes”. (PLEBSCITO DA DÍVI-
DA EXTERNA, 2001, p. 11) 
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A REGULAMENTAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
EM FILOSOFIA: O PARECER 277 DE 1962 E AS DIRETRIZES 

CURRICULARES DE 2001

Maria Dulcinea da Silva Loureiro, URCA

RESUMO

O objetivo desta comunicação é de analisar 
os documentos que regulamentam os cursos 
de graduação em Filosofia no Brasil, a partir 
dos anos 60, quais sejam: o Parecer 277 de 
1962, que estabelece o Currículo Mínimo 
para os cursos de graduação em Filosofia, e 
as Diretrizes Curriculares para os Cursos 
de Graduação em Filosofia, de 09/07/2001, 
em que se definem o perfil dos formandos, 
as competências e habilidades, os conteú-
dos curriculares e a organização do curso 
(duração dos cursos, corpo docente e me-
todologia). A leitura do texto das diretrizes 
surpreende primeiro, por sua brevidade e, em 
seguida, pela sensação de deja vu, confirmada 
pela referência no texto ao Parecer nº 277 
de 1962. A leitura preliminar dos documen-
tos revela que não podemos falar de rupturas 
mas, tão somente, de mudanças e continuida-
des. Neste sentido, buscar-se-á  compreender 
estes documentos com o intuito de identifi-
car as continuidades e mudanças em relação 
aos princípios e à concepção de filosofia. As 
continuidades se dão na definição dos princí-
pios que norteiam os documentos, a flexibili-
dade e a liberdade e na organização curricular 
proposta nestes documentos que toma como 
base para a formação na graduação a história 

da filosofia e a concepção kantiana de que 
“não se ensina a filosofia mas sim a filoso-
far”. O texto das Diretrizes se encontra em 
consonância com a linguagem hegemônica 
nas reformulações em curso no país no cam-
po educacional e político e com as reformas 
neo-liberais, sem, no entanto, apresentar uma 
reflexão sobre os pressupostos que norteiam 
o conteúdo do documento e a concepção de 
Filosofia que defende.

Palavras-chave: Filosofia; Diretrizes Curricu-
lares; Currículo

Considerações iniciais

Este texto, de caráter descritivo-analí-
tico, pretende analisar o Parecer 277/62 e 
as Diretrizes de 2001, documentos que re-
gulamentam oficialmente os cursos de gra-
duação em Filosofia a partir dos anos 60. 
Inicialmente buscar-se-á apresentar o teor 
dos documentos e, em seguida, tecer algu-
mas considerações sobre as continuidades e 
mudanças neles presentes. Mesmo tendo a 
convicção de que não é possível compreen-
der um documento sem levar em conta o 
contexto sócio-histórico e político – neste 
caso específico seria necessário uma análi-
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se das políticas públicas e educacionais que 
dão suporte à elaboração e pressupostos 
destes documentos –, em que foram gesta-
dos e a quais compromissos atende, neste 
texto busca-se uma aproximação preliminar 
dos documentos que serão objeto de uma 
análise mais rigorosa e sistemática em que 
serão levados em conta todos os aspectos 
para sua elucidação.

As Diretrizes Curriculares para os Cur-
sos de Graduação em Filosofia de 2001 subs-
tituem o Parecer 277, de 1962, que regula-
mentava os cursos de formação superior em 
Filosofia. O parecer de 1962 tem como meta 
instituir um currículo mínimo oficial para  
estes cursos no país. O documento de 2001 
tem por objetivo estabelecer as diretrizes 
curriculares. O termo diretrizes procura dar 
uma outra conotação para as prescrições 
que o documento elabora. Segundo o dicio-
nário Aurélio, diretriz significa: “Conjunto de 
instruções ou indicações para se tratar e le-
var a termo um plano, uma ação, um negócio, 
etc.; diretiva.” Assim, o documento ao mes-
mo tempo em que normaliza, mascara seus 
objetivos com a terminologia; prescreve mas 
não determina. Neste texto, parte-se do 
pressuposto de que, para a compreensão do 
documento de 2001 se faz necessário  uma 
incursão no documento de 1962.

1. Parecer 277/62

Diferentemente do documento das dire-
trizes, o parecer 277/62 não peca pela au-
sência de argumentos e de discussão filosó-
fica e procura, no decorrer do texto, não só 
apresentar um currículo mínimo mas tam-
bém discutir a concepção de filosofia que 
está subjacente, demonstrando um posicio-
namento que pode ser questionado, mas que 
se mostra, abre-se para o debate. Os pare-
ceristas concluem o documento afirmando: 
“Parece-nos que desta forma atingimos o 
objetivo que nos propusemos: elaborar um 

currículo que não estivesse vinculado a uma 
ortodoxia ou corrente doutrinária, mas que 
se colocasse acima dos prejuízos de esco-
la ou injunções ideológicas”. Esta afirmação 
resume o espírito que subjaz ao conteúdo 
do texto no documento e que é em vários 
trechos enfatizado.

O documento, na sua estrutura interna, 
se compõe de três partes; Primeiro, procura 
definir os critérios e os conceitos que irão 
nortear o texto e as dificuldades inerentes 
a estas definições no campo da filosofia; Em 
seguida, apresenta e faz uma crítica ao currí-
culo existente para os cursos de graduação 
em filosofia. Por fim, discute a concepção de 
filosofia e defende os princípios e disciplinas 
do novo currículo mínimo em filosofia.

É importante observar, ainda, que algumas 
premissas postas no texto têm raízes na tra-
dição filosófica, ou melhor dizendo, no ensino 
de filosofia que se instaura no Brasil quando 
da chegada da missão francesa para estruturar 
o curso de filosofia da USP.  Assim, a ênfase na 
história da filosofia como o caminho necessá-
rio e indiscutível para estruturar os cursos de 
filosofia se amálgama à máxima kantiana de 
que não se ensina filosofia, mas tão somente 
a filosofar, passando pela afirmação, também 
kantiana, de que a filosofia não tem objeto 
próprio como as ciências naturais e sociais.

O Parecer 277/62 enfatiza a necessidade 
de elaborar um currículo de Filosofia que 
não esteja ligado a nenhuma “ortodoxia” ou 
a algum dogmatismo, o que exige a escolha 
de um critério objetivo. No entanto, afirma 
que ao pensar numa organização curricular 
já se tem uma idéia de filosofia, de sua na-
tureza e objetivos. Pois, “a filosofia se ins-
taura em cada filosofar autêntico e, por isso 
mesmo, defini-la significa, ao mesmo tempo, 
enunciar uma filosofia”.  Neste sentido, não 
se pode falar em fatos filosóficos propria-
mente ditos e nem tampouco num fim em 
geral, mas numa multiplicidade de questões 
que o filósofo se propõe a investigar. O que 
torna difícil a tarefa de determinar o conte-
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údo, o campo de sua problemática. O texto 
demonstra uma excessiva preocupação com 
a neutralidade e objetividade, demonstrando 
a “impossibilidade”, no caso da filosofia, já 
que não há consenso quanto à sua nature-
za e conceito, e aponta para uma dificuldade 
que o texto irá chamar de “inerente ao es-
sencial problemático da reflexão filosófica”.

Para contornar as dificuldades postas, di-
ferencia-se a “filosofia como atividade, o ato 
de filosofar e a filosofia feita, a filosofia obje-
tivada em categorias e doutrinas ao longo da 
história, poderemos falar de um saber filosó-
fico objetivo, que pode tornar-se matéria de 
ensinamento”. O texto fala de “corpus philo-
sophicum” constituído de grupos específicos 
de problemas sistematicamente articulados 
em disciplinas reconhecidas por toda a tra-
dição filosófica”. Retoma o pensamento de 
Kant segundo o qual “não se aprende a filo-
sofia, só se aprende a filosofar” e afirma que 
o filosofar “se aprende a partir de categorias 
objetivas que são o produto e a cristalização 
do pensamento filosófico”. Estas categorias 
devem ser apreendidas por meio das disci-
plinas e principalmente no estudo a história 
da filosofia, que deve ser compreendida na 
sua problematicidade.

Defende a organização curricular por 
disciplinas que possam atender às exigên-
cias didáticas do ensino, disciplinas estas 
que precisam de critérios objetivos e no 
qual possam estar contempladas as várias 
correntes do pensamento. Levanta a seguin-
te problemática: Toda questão está em que 
se algumas disciplinas são tradicionalmente 
admitidas sem discrepância de orientação 
doutrinária, outras existem que têm sua le-
gitimidade contestada por certas escolas”. 
Este questionamento remete a uma reflexão 
sobre quem, ou o quê legitima que deter-
minados conteúdos e/ou disciplinas devem 
ser ensinados em detrimentos de outros, a 
quem interessa esta “escolha”, e mais, quais 
os conflitos, as tensões e os compromissos 
que se encontram subjacentes nas defini-

ções curriculares, a qual visão de mundo e, 
no caso específico, de filosofia, atende?

No documento não há nenhuma discus-
são sobre currículo. A concepção subjacente 
é de que currículo corresponde à definição 
de um conjunto de disciplinas obrigatórias 
para a graduação em Filosofia. Partiremos da 
compreensão do currículo como uma cons-
trução social que orienta as práticas educati-
vas. Neste sentido, tanto os conteúdos quan-
to a forma na qual ele se materializa, revelam 
uma opção historicamente configurada, seja 
culturalmente, socialmente e politicamente. 
Segundo Sacristan: “O currículo é uma [...] 
prática, expressão da função socializadora 
e cultural que determinada instituição tem, 
que reagrupa em torno dele uma série de 
subsistemas ou práticas diversas [...]” (1998, 
p. 15-6). 

Para justificar a organização curricular 
que será proposta, os autores do documen-
to passam a analisar o currículo em vigor 
que orienta os cursos de graduação em Filo-
sofia no país, composto por quatro cátedras: 
“Filosofia (Introdução à Filosofia, Lógica, 
Ética, Estética e Filosofia Geral - (Metafísi-
ca, Teoria do Conhecimento, Cosmologia e 
Teodicéia)); História da Filosofia, Psicologia 
(Psicologia científica e Psicologia Filosófica), 
Sociologia”.

No documento há uma crítica ao mode-
lo do currículo existente, por sua rigidez e 
uniformidade, características segundo o do-
cumento, do ensino superior no Brasil, não 
somente dos cursos de filosofia. Junta-se a 
isto as falhas na organização das Faculdades 
de Filosofia, em que não há uma articulação 
orgânica entre as secções de estudo. Critica 
a presença da psicologia ministrada em to-
das as séries, em detrimento das disciplinas 
filosóficas, exceto da história da filosofia.

Depois de demonstrada a necessidade 
de uma reformulação dos cursos de filosofia, 
elencam-se os princípios que deverão nor-
tear o “currículo mínimo”, a flexibilidade e 
a liberdade. A estrutura curricular dos cur-
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sos deve permitir a flexibilidade tanto aos 
alunos como à escola; pautada pela diversi-
ficação que objetive atender as orientações 
de cada Faculdade, preservando a liberdade. 
Para tanto, o currículo deve ser mínimo, ca-
bendo ao Conselho fornecer os elementos 
básicos.

Os conteúdos e níveis devem estar defi-
nidos em relação aos fins a que se destinam, 
as licenciaturas, que visam a preparação do 
professor da escola secundária, sendo que, a 
formação deverá ser a mesma para o profes-
sor e o pesquisador. Assim do

professor da escola secundária certa-
mente não se requer que seja um filósofo 
consumado. Mas, sem dúvida, possuir um 
conhecimento aprofundado do essencial 
de sua matéria, num domínio relativo das 
categorias do pensamento filosófico, estar 
provido dos instrumentos conceituais im-
prescindíveis para compreender, expor e 
criticar os problemas e doutrinas filosófi-
cas que vai ensinar.

O currículo mínimo deverá compor-
tar uma parte histórica e outra sistemática. 
Reconhece-se, no entanto, a inconsistência 
desta separação uma “vez que não se pode 
fazer história da filosofia sem sistema nem 
desenvolver uma reflexão sistemática sem 
referência à história”. Lembrando Hegel, 
afirma-se que a história da filosofia é o “pró-
prio órgão da filosofia”, assim, conclui-se 
que compreender que a história da filosofia 
é imprescindível ao currículo “é uma afir-
mação que não deveria sofrer a mais leve 
contestação”.

As disciplinas sistemáticas são inferidas 
dos objetivos essenciais da reflexão filo-
sófica. A filosofia se apresenta ao longo da 
sua história como “um saber universal das 
coisas, método de pensamento e forma de 
vida ou atitude espiritual diante da exis-
tência.” Exige, portanto, uma reflexão críti-
ca sobre o saber, o conhecer; os valores e 
normas e sobre o ser, o existir.  A filosofia 
realiza “três atividades ou funções essen-

ciais: especulativa, analítico-crítica e nor-
mativo-valorativa. Os problemas se refe-
rem aos problemas do conhecer, do valor 
e da realidade ou do ser”. Assim, tem-se 
como conseqüência lógica que o currícu-
lo deve ser organizado com as seguintes 
disciplinas:

“Duas matérias optativas versando sobre 
Ciências (um ano para cada uma e devendo 
ser pelo menos uma ciência humana);

História da Filosofia;
Lógica;
Teoria do Conhecimento
Filosofia Geral: Problemas Metafísicos;
Ética.”

Estas disciplinas estão relacionadas à or-
dem dos problemas elencados. As disciplinas 
que poderiam subsidiar a compreensão das 
questões relacionadas à realidade e ao ser 
apresentam dificuldades que o documento 
enquadra como doutrinárias, já que a disci-
plina indicada seria a metafísica que é ob-
jeto de diferentes objeções e críticas. “Mas 
apesar disso, não concebemos uma forma-
ção filosófica completa sem um estudo dos 
grandes problemas metafísicos. A verdade 
é que a metafísica compreende um núcleo 
de questões que em todos os tempos tem 
caracterizado a filosofia em sua mais alta ex-
pressão. 

O documento apresenta uma defesa da 
necessidade da metafísica no currículo – o 
que por si revela o embate que deve ter 
ocorrido quando da formulação do docu-
mento entre as várias correntes filosóficas 
e a predominância do positivismo, que se 
encontra nas constantes afirmações de ob-
jetividade e imparcialidade que o conteúdo 
do parecer deve preservar, fugindo de con-
cepções dogmáticas e ortodoxas. Conclui, 
afirmando não ser este o espaço adequado 
para uma defesa da Metafísica e que a sua 
ausência implicaria o esvaziamento da re-
flexão filosófica. O documento revela ainda, 
que a sua elaboração contou com a análise 
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de mais de vinte currículos e projetos de 
currículos. 

Conclui o documento

Este currículo compreende, realmente, as 
disciplinas nucleares da filosofia e que são 
indispensáveis para uma formação filosó-
fica básica. Foi assegurada a diversificação, 
por que se deu margem a que as Faculda-
des acrescentem novas matérias segundo 
suas possibilidades e orientação; garantida 
a flexibilidade, porque podem ser ofereci-
dos cursos À opção dos alunos; finalmen-
te resguardada a exigência fundamental de 
liberdade do ensino filosófico, porque é 
lícito ao Departamento desdobrar estas 
matérias em cursos diversos.

2. Diretrizes curriculares

O texto faz um breve histórico das dis-
cussões que antecederam a formulação fi-
nal do documento. Enfatiza que os aspectos 
consensuais expressariam o pensamento das 
instituições brasileiras, não sendo encontra-
da nestas propostas nenhuma discordância 
significativa. Lembra que os cursos de Filoso-
fia já gozavam de uma situação diferenciada 
em termos curriculares, pois o Parecer de 
277/62 já tinha como princípios a flexibilida-
de e liberdade na organização curricular. Seja 
por concordar com as premissas expressas 
no Parecer quanto à concepção de filosofia 
e a organização curricular, o texto das dire-
trizes quase não apresenta inovações, ruptu-
ras em relação a organização curricular de 
1962, o que nos leva a questionar: não teria a 
graduação em filosofia a necessidade de uma 
reestruturação curricular? 

Fora algumas terminologias que foram 
utilizadas com o objetivo de adequar estas 
diretrizes às reformas empreendidas pelo 
governo, como competências e habilidades, 
o texto não apresenta nenhuma inovação 
significativa em relação à organização curri-
cular para a graduação em filosofia. Por isto 
não podemos falar de rupturas, mas de con-
tinuidades e algumas mudanças.

A diretriz define qual o perfil dos for-
mandos em Filosofia, ou seja, os cursos 
deverão formar bacharéis e/ou licenciados 
em Filosofia. O Bacharelado caracterizar-se-
á pela pesquisa, direcionada aos cursos de 
pós-graduação, ao magistério superior e a 
Licenciatura  estará orientada para o ensino 
da Filosofia no nível médio, ou seja, para a 
formação do professor de Filosofia. 

As duas habilitações, segundo o docu-
mento, devem oferecer a mesma formação 
“básica, em termos de conteúdo e de quali-
dade, com uma sólida formação em História 
da filosofia, que capacite para a compreen-
são e a transmissão dos principais temas, 
problemas, sistemas filosóficos, assim como 
para a análise e reflexão crítica da realidade 
social em que se insere”.

Bacharelado e Licenciatura devem dife-
renciar-se

pelas suas finalidades, sendo que do licen-
ciado se espera uma vocação pedagógica 
que o habilite a enfrentar com sucesso os 
desafios e as dificuldades inerentes à tare-
fa de despertar os jovens para a reflexão 
filosófica”. A formação do bacharel o “cre-
dencia preferencialmente para a pesquisa 
acadêmica e eventualmente para a refle-
xão trans-disciplinar.

É importante observar que se exige do 
licenciado uma vocação pedagógica e do ba-
charel não, no entanto, o documento define 
que o bacharelado estará direcionado para 
a pesquisa e magistério superior; deduz-se, 
portanto, que para ser professor da univer-
sidade não se exige nem vocação pedagógica 
e muito menos, a necessidade de uma for-
mação para o exercício do magistério. Esta 
dicotomia entre a formação do professor e 
do especialista, que poderá ser um professor 
de nível superior, está presente desde a cria-
ção do curso de graduação em filosofia, com 
as discussões sobre o caráter da filosofia no 
Brasil, se mais especulativo ou profissionali-
zante, sendo que à licenciatura caberia aos 
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cursos profissionalizantes e não a uma for-
mação para a pesquisa e para a formulação 
filosófica.

Apesar das inúmeras continuidades com 
as diretrizes de 62, o documento está bas-
tante afinado com as políticas que regula-
mentam as reformulações da educação su-
perior,  quando apresenta as competências e 
habilidades para os egressos dos cursos de 
filosofia, não abrindo mão das terminologias 
e solicitações do mercado, e com a antiga 
polêmica entre uma formação para a profis-
sionalização e para a pesquisa.

É importante observar que o uso da no-
ção de competência, segundo Ropé e Tan-
guy, se “apresenta, de fato, como uma dessas 
noções cruzadas, cuja opacidade semântica 
favorece seu uso inflacionado em lugares di-
ferentes por agentes com interesses diver-
sos” (2001, p.16) O termo competência está 
associado às noções de desempenho e de 
eficiência. O verbete capacidade do dicioná-
rio Aurélio, nos informa que o termo vem do 
latim capacitate, significando “qualidade que 
uma pessoa ou coisa tem de possuir para 
um determinado fim; habilidade, aptidão.” O 
termo designa, ao mesmo tempo, o direito 
e a capacidade de conhecer. Assim, “para  
conhecer os meios de compreender a ma-
neira como as competências se diferenciam, 
é necessário considerá-las como produtos 
de processos e não como pontos de par-
tidas, encarando esses processos como se-
qüências de “habilitações”. Será competente 
aquele que está habilitado a tornar-se hábil 
em um domínio do conhecimento” (ROPÉ E 
TANGUY, 2001, p. 160)

Quando o documento apresenta as com-
petências e habilidades que se espera de um 
egresso de filosofia o termo capacidade/ca-
pacitação é acompanhado dos verbos desen-
volver, analisar, interpretar, relacionar.

O documento prescreve seis competên-
cias e habilidades desejadas, ou o que pode 
se esperar que o egresso de filosofia tenha 
ao final do curso, que procuram abarcar um 

conjunto de objetivos relacionados com as 
disciplinas definidas, assim, envolvem preo-
cupações com o conhecer, o agir no campo 
da ética e da política, passando por preocu-
pações metodológicas do ensino e aprendi-
zagem da filosofia (análise, interpretação de 
textos, reflexão filosófica).

A primeira habilidade elencada no docu-
mento: “capacitação para um modo especifi-
camente filosófico de formular e propor so-
luções a problemas, nos diversos campos do 
conhecimento;” está diretamente relaciona-
da com o pressuposto kantiano que norteia 
o texto, de que não se ensina filosofia mas 
sim a filosofar, subtende-se como o mais 
importante para os alunos é desenvolver a 
capacidade reflexiva a partir de problemas; 
espera-se que possam ser capazes de fazer 
uma reflexão filosófica. No entanto, não há 
uma elucidação anterior sobre a concepção 
de filosofia que norteia o documento e o 
que seria propriamente uma reflexão “espe-
cificamente filosófica”, como também, qual a 
relação e a possível contribuição da filosofia 
nos “diversos campos de conhecimento”.

Exige-se do formando em filosofia um 
conjunto de capacidades que possam inseri-
lo no mercado de trabalho. Apesar do apa-
rente paradoxo, poderíamos nos perguntar: 
que mercado de trabalho pode absorver 
o bacharel em filosofia? O próprio docu-
mento, de forma tímida e vaga, nos dá um 
exemplo quando atribui ao bacharel a possi-
bilidade de uma reflexão trans-disciplinar, o 
que o habilitaria para a atuação profissional 
em outras áreas (que não deixa claro quais 
sejam) e assessorias culturais, além, é claro, 
do magistério superior o que não significa 
“ser professor”.

Os conceitos de flexibilização e capaci-
tação devem ser compreendidos em relação 
aos contextos e relacionados aos fins, aos 
compromissos “externos”, capacitar para, 
estar apto a, assume um caráter instrumen-
tal, pragmático. Esta vinculação se torna mais 
patente com a ausência de uma reflexão 
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conceitual no texto do documento das di-
retrizes para os cursos de graduação em Fi-
losofia, ou seja, os conceitos e pressupostos 
não são discutidos.

O documento mantém as cinco disci-
plinas básicas e duas científicas conforme 
estabelecidas no Parecer 277/62 e lembra 
que o desenvolvimento da filosofia nas úl-
timas décadas deve ser considerado, aponta 
para algumas áreas que não deveriam ser 
negligenciadas: “Filosofia Política, Filosofia da 
Ciência (ou Epistemologia), Estética, Filoso-
fia da Linguagem e Filosofia da Mente”, que 
podem ser ofertadas como optativas, sem-
pre no espírito da liberdade dos cursos de 
decidirem de acordo com sua organização e 
disponibilidade docente. O documento pres-
creve, ainda, que em relação à Licenciatura 
deverão “ser incluídos os conteúdos da edu-
cação básica, as didáticas próprias de cada 
conteúdo e as pesquisas que as embasam”.

Os cursos deverão ter a duração de qua-
tro anos, podendo ser acrescentado ou sub-
traído um semestre, e terão a possibilidade 
de serem organizados por módulos, créditos 
ou seriado, conforme a definição das insti-
tuições e ou faculdades. Pode-se perceber 
nas entrelinhas que pensar numa organiza-
ção curricular por módulos pode, ao mesmo 
tempo, de acordo como o princípio flexibili-
dade representar uma inovação, ou ser tam-
bém uma porta para a criação de cursos de 
graduação em filosofia à distância, nas férias, 
nos finais de semana [...]

O documento preceitua que a metodo-
logia trabalhada nos cursos deve privilegiar 
o contato direto com as fontes filosóficas 
originais, buscando a compreensão lógica e 
hermenêutica, que poderá ser suscitada nas 
leituras e discussão em grupo, espaço ade-
quado para desenvolver a arte da argumen-
tação. O apelo à leitura dos originais para o 
trabalho com a filosofia já estava presente 
no Parecer de 62, que defende a necessidade 
de se ir às fontes mesmas do pensamento 
filosófico.

Considerações finais

Após esta breve síntese do teor dos 
documentos, procurar-se-á apontar as con-
tinuidades e as mudanças na forma de pres-
crever a organização de um curso de gradu-
ação em Filosofia, levando em consideração 
o transcurso das quatro décadas entre estas 
regulamentações.

Percebe-se que os dois documentos 
partem dos princípios de flexibilidade e li-
berdade, e tomando por base a história da 
filosofia, definem uma base curricular míni-
ma que oriente as Faculdades na determi-
nação do currículo. O currículo mínimo em 
vigor, quando da definição das Diretrizes já 
se pautava por uma abertura para os cursos 
organizarem e complementarem sua grade 
curricular a partir da realidade institucional 
e da disponibilidade e formação do quadro 
docente. Pergunta-se: a concepção de flexi-
bilidade presente nos dois documentos tem 
uma relação direta com o contexto sócio-
político? Em outras palavras, o termo pode 
ser compreendido da mesma forma, tem o 
mesmo significado? 

Não podemos esquecer que todo

esse ideário da flexibilização curricular, 
assimilado pelos documentos das instân-
cias executivas responsáveis pela forma-
ção de políticas para a graduação no país, 
parece decorrer da compreensão de que 
estão ocorrendo mudanças no mundo do 
trabalho e, conseqüentemente, nos perfis 
profissionais, o que ocasiona a necessida-
de de ajustes curriculares nos diferentes 
cursos de formação profissional. Tais dinâ-
micas certamente “naturalizam” o espaço 
universitário como campo de formação 
profissional em detrimento de processos 
mais amplos, reduzindo, sobretudo o papel 
das universidades. (CATANI; OLIVEIRA; 
DOURADO, 2001, p. 75)

É a flexibilidade do mercado, que pressu-
põe a liberdade de consumo? O termo fle-
xibilidade, pode revelar certas ambigüidades 
e contradições quando  já estão definidas 
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as habilidades, competências e o perfil do 
egresso, o que pressupõe um “tipo” de cur-
so e de currículo que possa dar conta desta 
formação “ideal”. Assim, ao mesmo tempo, 
em que se defende a flexibilidade, se deter-
mina qual deve ser o resultado final do pro-
cesso, ou se pensa que “todos os caminhos 
levam a Roma” (o que é pouco provável) ou 
há aí uma incongruência, que é facilmente 
percebida pela vinculação entre as reformas 
e a implementação das exigências do Banco 
Mundial para a Educação.

O conceito de liberdade aparece vincu-
lado ao de flexibilidade.  A liberdade é en-
tendida como a possibilidade de, a partir de 
um mínimo curricular, os cursos poderem 
elencar um conjunto de disciplinas comple-
mentares e, também, como a possibilidade 
dos alunos escolherem as disciplinas que irão 
cursar, direcionando sua formação para de-
terminadas áreas ou campos da filosofia que 
tenham mais interesse. Este princípio também 
se reflete nas Diretrizes pela abertura para a 
organização dos cursos por módulos, assegu-
rando aos cursos a liberdade na organização 
da estrutura curricular.

Os dois documentos tomam como verda-
de indiscutível, que a estruturação dos cursos 
deve se dar a partir da História da Filosofia, 
visto a afirmação da dificuldade de se definir 
o objeto próprio da filosofia. Conclui-se que 
para formar o filósofo, a história da filosofia 
deve ser a espinha dorsal. No entanto, não há 
uma discussão sobre a concepção da história 
da filosofia que se defende. Pode-se inferir da 
leitura uma aproximação à concepção hege-
liana de história da filosofia, mas isto não está 
tematizado nos documentos.

As Diretrizes de 2001 mantêm e refor-
çam a dicotomia entre licenciatura e bachare-
lado. Hierarquiza a formação em Filosofia não 
só entre especialista, pesquisador e professor, 
mas também, em níveis distintos da docência, 
cabendo ao bacharelado a formação do pro-
fessor universitário e a licenciatura, do pro-
fessor do ensino médio.

Tendo por fundamento a concepção 
kantiana sobre a filosofia, a afirmativa de 
que “não se ensina filosofia, mas a filoso-
far” e a “filosofia, diferente das ciências, não 
possui objeto próprio”, conduz à reflexão 
de que a filosofia não é um conhecimen-
to ensinável, como a matemática, a física, 
etc; não tem resultados que possam ser 
generalizáveis, mas se constitui como um 
processo, nem sempre progressivo. Na fi-
losofia não se pode separar o processo do 
produto, o método das proposições. Neste 
sentido, será possível separar o aprender 
filosofia do próprio ato de filosofar? 

Pode-se identificar a influência da es-
cola francesa na estruturação dos cursos 
de filosofia no Brasil (via USP) com a he-
gemonia do método estrutralista/histo-
riográfico tendo como resultado o traba-
lho monográfico. Segundo Arantes (1994), 
este método se tornou hegemônico, e, ao 
mesmo tempo que servia como “vacina” 
para os modismos que chegavam ao país, 
por outro lado, também engessava a for-
mação, se transformando numa “camisa 
de força”.

As mudanças que podemos identificar 
nos documentos, se relacionam à ênfase 
na lógica e na hermenêutica em substi-
tuição ao positivismo que estava implícito 
no parecer de 62.  O documento de 2001 
carece de uma fundamentação sobre os 
pressupostos filosóficos,  que norteiam a 
diretriz curricular. Apesar da mudança de 
terminologia de Currículo Mínimo para 
Diretriz, as Diretrizes determinam muito 
mais do que o Currículo Mínimo, no dis-
curso os dois documentos se pautam pe-
los mesmos princípios, só que o resultado 
das definições das Diretrizes se tornam 
mais fechadas, engessando a organização 
dos cursos.

A leitura destes documentos poderia 
ganhar em profundidade com a leitura e 
discussão do documento elaborado do 
Jean Maugué para o curso de Filosofia da 
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USP em 1934, pois muitas das questões 
e reflexões presentes no Parecer 277/62 
já se encontram presentes neste texto, e 
com a análise do contexto sócio-político 
em que estes documentos foram elabo-
rados. Outro viés de reflexão poderia se 
dar na relação entre estes documentos e 
as discussões sobre a filosofia no Brasil.
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DOS SERMÕES VI E VII DE SANTO AGOSTINHO

Maria Matilde Corrêa Hosannah da Silva30

RESUMO

Trata-se de uma palestra proferida no Dia do 
Filósofo, 28 de agosto de 2003, na Faculdade 
Salesiana de Manaus, dia que coincide com o 
de Santo Agostinho de Hipona. Os Sermões 
referem-se ao episódio narrado pelo Êxo-
do sobre a aparição de Deus a Moisés na 
sarça-ardente e nesse episódio conhece-se 
o nome de Deus em Si mesmo e o seu nome 
de Misericórdia. Para a análise do texto uti-
liza-se não só o Segundo Livro da Bíblia, mas 
as Confissões, Salmos e um estudo de Etien-
ne Gilson sobre Filosofia e Encarnação.

Palavras-chave: Santo Agostinho; Filosofia 
Medieval; Filosofia Cristã; Ontologia.

1. Do problema

Tratar de um texto escrito entre os sé-
culos IV e V é, no mínimo, curioso.  As obras 
do espírito humano são perenes, segundo 
entendo, porque as preocupações funda-
mentais do passado são, ainda, as mesmas 
do presente e as respostas, quando funda-

mentadas na lógica são universais e neces-
sárias31. Questões que obrigam o homem a 
pensar filosoficamente estarão sempre em 
estado de discussão. Nesta nossa conversa, 
trata-se de comentar dois sermões de Santo 
Agostinho, os Sermões VI e VII.

Padre Luiz de Lima Vaz afirma que Agos-
tinho foi “o mais célebre testemunho histó-
rico e existencial do encontro entre o Cris-
tianismo e a Filosofia”. Lorenzo Mammi, ao 
se referir a Agostinho diz: “Agostinho, ... gra-
mático por formação, escritor por vocação, 
filósofo neoplatônico por entusiasmo juve-
nil, cristão e teólogo por escolha madura... 
expressão mais alta da crise que inaugurou 
nossa era”. E Hannah Arendt completa: “o 
único filósofo que os romanos jamais tive-
ram... o primeiro pensador que se voltou 
para a religião em função de perplexidades 
filosóficas”.  Tomar as reflexões de Agosti-
nho hoje não é anacronismo, mas penetrar 
na perpétua busca de significados para a jor-
nada do homem neste mundo.

Começo esta minha fala com a citação 
de três Salmos e do Livro do Êxodo. O Sal-
mo 101 é um lamento que diz: Inclina teus 
ouvidos para mim, meus dias se dissipam 

____________________
30 Professora de Filosofia.
31 O que não quer dizer que sejam inquestionáveis.
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como a fumaça [...] Meus dias são como a 
sombra que se alonga e vou secando como 
a erva... Mas tu  Senhor estás sentado num 
trono eterno... Outrora fundaste a terra e 
os céus são obra de tuas mãos. Eles pere-
cerão, mas tu permaneces. E todos ficarão 
gastos como um vestido. Mas tu continuas o 
mesmo e teus anos não têm fim. O Salmo 81 
reza: exultai em Deus nossa força, aclamai o 
Deus de Jacó.  E o Salmo 20: Proteja-me o 
nome do Deus de Jacó.

Como pode um Deus que permanece, 
um Deus que é eterno, cujos anos não têm 
fim e por isso continua o mesmo, quan-
do para nós o tempo passa e nos torna-
mos diferentes, como pode esse Deus ser 
também um Deus histórico, um Deus no 
tempo, um “Deus de Jacó” que protege e 
cuida?  Essa resposta encontraremos nas 
próprias palavras de Deus a Moisés no Li-
vro do Êxodo. O texto é o que segue:

Disse Moisés a Deus. Eis que eu irei aos 
filhos de Israel e lhes direi. O Deus de 
vossos pais me enviou a vós. Se eles me 
perguntarem: qual é o seu nome, que 
lhes direi? Deus Disse a Moisés: “Eu sou 
aquele que sou”. Ele acrescentou “Tu 
dirás assim aos filhos de Israel. Aquele 
que é me enviou até vós”. E Deus diz, 
ainda, a Moisés: “Tu dirás assim aos filhos 
de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, 
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o 
Deus de Jacó me enviou até vós: este 
é o meu nome para a eternidade e que 
deve me chamar a memória de geração 
em geração”32

Esse trecho do Êxodo encerra uma 
questão filosófica que o santo de Hipo-
na quer responder não só filosoficamen-
te, mas teologicamente, lançando mão de 
uma analítica dos textos bíblicos. O tema 

já está escrito no Sermão VI, quando afir-
ma que

Deus quis se mostrar algumas vezes aos 
olhos corporais dos seus santos, não na 
sua natureza mesma, mas numa forma visí-
vel, sensível, que pode realmente cair sob 
nossos sentidos (...) assim (...) Deus apare-
ceu a Moisés. Esta majestade soberana (...) 
não pode se manifestar aos olhos mortais 
de um homem sem ter tomado uma for-
ma visível e sensível que pode chegar até 
os olhos. Essa mesma Sabedoria divina, 
por quem tudo foi feito, se mostraria aos 
humanos se ela não tivesse tomado uma 
carne humana?33

Aí está a suposição e o nexo alcançado 
por Agostinho, único nexo de explicação 
para essa epifania de Deus: a sua Epifania 
em Cristo. É em razão de Cristo homem, 
mas também Deus, que Ele se manifesta.

Afastando-me de Agostinho e penetran-
do no imaginário cultural de vários povos, 
encontramos explicações, se não idênticas, 
mas com alguma semelhança aos mistérios 
da nossa fé. A Teogonia hesiódica que co-
meça com o canto das Musas, sem o qual 
os deuses não existirão, exalta o poder 
da palavra de criar o sentido.34 Do mesmo 
modo, Zeus (que, caso o tempo mítico fos-
se o tempo cronológico, só apareceria bem 
mais tarde, após Gaia e Urano, Cronos e 
Reia) é o pai das Musas, cuja mãe é Mne-
mosyne (a Memória). No tempo mítico, ou 
seja, no não-tempo Zeus já existe desde o 
início, pois é ele que dá sentido ao mundo 
por ele governado. 35Em muitas culturas há 
um ser prometido que salvará o mundo de 
alguma forma. Também em outras culturas 
há relatos de filhos de uma virgem gerados 
por deuses. Ora, tudo isso está presente no 
Cristianismo, pois Cristo é o Prometido, 

____________________
32 Êxodo. III
33 Utilizamos o Sermão VI e VII a partir da edição sobre os Sermões de S. Agostinho da BAC, com tradução própria.
34 Ler sobre o assunto, BORNHEIM, Gerd, A concepção dos tempos: os prenúncios, in DOCTORS, Márcio (org.) Tempo dos Tempos. 

São Paulo, Jorge Zahar Ed. 2003.
35 No judeu-cristianismo o sentido da História do Povo de Deus está na promessa que vem desde o início do Gênese, reforçada na 

aliança com Abraão e em todo o Velho Testamento, até à realização em Cristo, no Novo Testamento, que já não é mais judeu. Ou 
seja, há o sentido de um tempo cronológico, histórico.
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Ele é o centro de toda nossa relação com 
Deus. Agostinho pergunta: “Deus, Sabedo-
ria divina, se mostraria aos humanos se ela 
não tivesse tomado uma carne humana?”  É 
a pergunta  que nos faz pensar nesta nos-
sa conversa com vocês. Cristo também é 
o centro e sentido da História e é o Fi-
lho de Deus e de uma Virgem. Por que o 
judeu-cristianismo toma o tom dos mitos? 
Por quê? Só acho uma resposta: Cristo quis 
tornar-se igual ao ser humano,  como diz 
São Paulo aos Filipenses.

Como Prometido na aliança com Abraão, 
torna-se o centro da História desse povo 
e posteriormente, da própria humanidade. 
36No entanto, não temos outra saída para 
entender algo desse Mistério senão apelan-
do para a fé. Cristo, Deus como o Pai e o 
Espírito Santo, é homem e em tudo pare-
cido conosco. Não foi desdouro para Ele 
repetir em sua vinda o imaginário humano: 
ser o Prometido do Deus Verdadeiro, ser Fi-
lho de uma Virgem com o Verdadeiro Deus. 
O mistério de um Deus, Todo Poderoso 
que tudo criou e ama sua criatura, obra de 
suas mãos e desce de sua augusta habitação 
para salvar a criatura feita a sua imagem, 
mas que, ingrata, dele se afasta; toma esse 
Deus carne humana, corpo material e salva 
a criatura ingrata com uma vida tão simples 
e com uma morte ignominiosa e (supremo 
absurdo, sem os olhos da fé), ressuscita dos 
mortos, vencendo a morte, é um mistério 
de fé. Não é com o puro entendimento ló-
gico que se apreenderá o sentido da Sal-
vação.

Com essas considerações, tangenciais 
ao tema agostiniano, quero seguir a linha 
agostiniana de discussão. Tratar o objeto de 
estudo, tanto do ponto de vista da filosofia, 
quanto do ponto de vista da fé e da análise 
dos textos bíblicos.

2. Dos sermões VI e VII

Agostinho foi um filósofo. Como tal, com-
preende a argumentação filosófica. Ele, que 
teve influência de Platão e Plotino, conforme 
seus comentadores e biógrafos atestam pode 
facilmente entender a noção filosófica do ser 
eterno.

No Sermão VI há três questões que mo-
vem o discurso.  A primeira é a manifestação 
de Deus aos olhos de Moisés na sarça-arden-
te. Por que Deus se mostrou aos olhos hu-
manos? Como a Sabedoria divina por quem 
tudo foi feito se mostraria aos homens se ela 
não tivesse tomado uma carne mortal? É em 
função do Cristo Prometido que Agostinho 
pensa ter Deus se dignado aparecer sensi-
velmente aos homens. O Verbo de Deus [...] 
tomou uma carne para se revelar aos nossos 
olhos.  Assim, todas as vezes que Deus quis 
se tornar sensível aos homens, Ele se dignou 
cobrir de uma forma visível.37

A segunda questão é uma aparente con-
tradição entre ter sido Deus mesmo a se re-
velar ou um Anjo intermediador.  Aqui se vê 
a maestria de Agostinho na análise dos textos 
bíblicos na comparação com o Livro de Isaías 
(I.1) e os Atos dos Apóstolos (VII.3) que fala 
sobre um Anjo a aparecer a Moisés na sarça-
ardente e o dito do Êxodo afirmando que foi 
Deus que apareceu a Moisés pois assim Ele se 
apresenta: Eu sou o Ser e ainda:  Deus diz [...] 
Deus chama Moisés (Ex. III). Para Agostinho a 
atenção deve se deslocar não para o templo, 
mas para quem nele habita, quer dizer, sobre 
Deus cujo Anjo era o templo. Deus se dignou 
permanecer num homem, falar por sua boca 
e quando um profeta fala, não tem receio de 
dizer: ‘Deus falou’[...] ‘Deus falou por Isaí-
as’[...] Se é Isaías que fala, como este é Deus? 
O único meio de o explicar é crer que Deus 
falou por Isaías.38

____________________
36 São Paulo é que inicia esse sentido do Cristianismo universal de Família do Povo de Deus, mas é em Agostinho que serão cons-

truídas as bases filosóficas desse sentido. 
37 Sermão VI-2.
38 Idem.
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A terceira questão que pode marcar o 
Sermão VI são as análises metafóricas sobre 
a sarça-ardente que não é consumida pelo 
fogo; sobre a serpente na qual a vara de Moi-
sés é transformada, tida como símbolo de 
cura às nossas feridas; e sobre a mão lepro-
sa de Moisés que recupera milagrosamente 
a saúde e outras metáforas que até hoje se 
usam na vida cotidiana. É sobre a primeira 
questão que me referirei com ajuda do Ser-
mão VII sobre o mesmo tema, sermão que 
marca, sobretudo, a divindade de Cristo.39 
Servimo-nos também do comentário de 
Etienne Gilson em Philosophie et  Incarna-
tion.40

Qual é o nome de Deus, segundo o Livro 
Sagrado? É o que “É”. Eu sou o Ser  ou, Eu 
sou o que É. O Ser se mostra ao homem 
numa sarça-ardente e desse modo o homem 
tem acesso ao Ser que é eterno. E o acesso 
ao Ser se dá pela palavra, por um discurso. 
O mostrar-se é temporalizar-se, mudar. Ora, 
o que É não muda. Como, então, o que não 
muda se submete à mudança? Mistério difícil 
de se entender.

Santo Agostinho encontra o nexo expli-
cativo e o expõe no Sermão VI: a Sabedo-
ria mostrou-se por ter tomado uma carne 
humana. Nova questão de difícil explicação. 
Como essa Sabedoria encarnada se mostra-
rá antes de sua encarnação? Voltamos a uma 
explicação que encontra paralelo nos mitos. 
Bem verdade que a Escritura aqui trata de 
um tempo diferente ou de um não-tempo, 
pois Deus é eterno e nessa eternidade é 
fora do tempo.  A explicação agostiniana, en-
tretanto, é diferente da do mito. Ele exerce o 
logos  demonstrativo, faz filosofia e, como é 
próprio de toda sua obra, ele chama os con-
tendores para seu campo de luta e afirma, 
no Sermão VII.4: Deus Pai, Filho e Espírito 

Santo é invisível em sua própria natureza. Ele 
se mostrou quando quis e a quem quis, não 
tal como é, mas como ele quis, porque tudo 
está sob sua ordem. Logo, o que Deus quer, 
torna possível. O que Deus quer torna re-
alidade por sua Palavra. 41Essa manifestação 
de Deus  é Deus mesmo na manifestação. 
A sarça não é Deus, porém manifesta Deus. 
42Para exemplificar compara por meio de ar-
gumentação filosófica: Tua alma é invisível no 
teu corpo e para se mostrar  pronuncia uma 
palavra. Mas esta palavra em que se revela 
tua alma não é a substância, dela difere e, 
entretanto, tua alma se mostra no que ela 
não é.43

Nessa linha de raciocínio, quem é Cris-
to? Cristo é o Lugar teológico da História, 
o Mensageiro de Deus, o que, sendo vestido 
de matéria, fala por Deus e como Deus.

Voltemos ao exemplo acima.  Ao pronun-
ciar a palavra na qual a alma se revela, não é 
ela a substância mesma da alma? No caso 
humano sim. Mas no episódio do Êxodo, 
não é a sarça-ardente, nem o fogo que não 
reduz a sarça em cinzas que são o Senhor, 
eles manifestam o Senhor. Essa explicação é 
necessária, porque a Palavra de Deus, dife-
rentemente da palavra humana é substancial, 
não só manifesta, mas é o próprio Filho que 
tomou carne mortal. Deus não é a sarça, não 
é o fogo manifestador do que ele é. A Pala-
vra-Cristo é Deus. Esse Deus que É, é um 
Deus inefável que se atinge pela negativa: “o 
que não pode ser descrito”; “o que não pode 
ser dito”; “o que não pode mudar”. Mas vol-
temos ao modo de explicar o paradoxo dos 
dois nomes de Deus, um ligado a sua eterni-
dade e o outro...

Lá no início de nossa fala, narrando o en-
contro entre Deus e Moisés, o segundo livro 
da Bíblia diz: Tu dirás assim aos filhos de Israel:

____________________
39 Segundo os comentaristas, uma apologia contra os arianos que negavam essa divindade.
40 GILSON, E. Philosophie et Incarnation selon Saint Augustin. Genève, Ad solem, 1999.
41 Em Lucas I, 37 é o que o Anjo diz: para Deus nada é impossível.
42 A única matéria que manifesta Deus e É  Deus é Cristo.
43 Sermão VII – 4.
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“Aquele que É me enviou até vós” . E Deus 
diz ainda a Moisés. “Tu dirás assim aos fi-
lhos de Israel: o Senhor Deus de vossos 
pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me 
envia até vós: este é o meu nome para 
eternidade e que deve me chamar a me-
mória de geração em geração.44

Agostinho interpreta:

Por que Deus se deu em seguida um outro 
nome? Ele disse a Moisés Eu sou o Deus 
de Abraão, de Isaac e Jacó. Este é o meu 
nome para a eternidade. Como se nome-
ar de um lado o ser e de outro, Deus de 
Abraão?... Eis porque, Deus nele mesmo é 
imutável, mas  tudo fez por misericórdia e 
o Filho de Deus mesmo se dignou tomar 
uma carne mutável, permanecendo Verbo 
de Deus, para vir em socorro do homem. 
O ser se revestiu de uma carne mortal a 
fim de poder se chamar o Deus de Abraão, 
de Isaac e de Jacó45

O primeiro é, assim, o nome de Deus em 
si mesmo e o segundo o nome de Misericór-
dia.  Aquele é Deus nele mesmo, este é Deus 
por referência a nós.46

Qual a razão de Deus manifestar seu 
nome de misericórdia? Ele o fez em razão 
do que já está prometido desde o Gênesis, 
no chamado Proto-Evangelho, ao se dirigir à 
serpente enganadora. Promessa garantida no 
que já se disse ser o lugar teológico de Deus 
na História: Cristo Jesus.

O termo que estou a usar é lugar, um 
topos sensível, material, visível. 47É a forma 
como Deus se torna acessível ao homem. E 
aqui a Escritura toma um tom antropológico. 
A compreensão divina da fraqueza humana: 
um nome a que o homem possa chegar. Deus 
não É somente em si mesmo, mas se dá a co-
nhecer ao homem, se dá a conhecer aos limi-
tes das possibilidades cognitivas do homem: 

Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de 
Jacó. O tom antropológico é a compreensão 
da impossibilidade do homem saber o que 
é esse Ser, pois isso subentenderia penetrar 
na eternidade e, como seres mutáveis isso 
é impossível. Esse episódio tem também um 
tom histórico. Ao mesmo tempo, por pura 
vontade divina, o nome de misericórdia, o 
nome histórico-antropológico de Deus, 
como Deus de Abraão... é um nome também 
para a eternidade, assim como o Cristo re-
divivo é carne que morreu e ressuscitou e 
eternamente é obra e criador; Ser absoluto 
e matéria. E é esse nome, o de misericórdia 
que será memória eterna.

Façamos um breve desvio da questão 
agostiniana, mas por ele incitados. Memória 
é também a mãe das Musas, que cantam os 
deuses gregos e os mantém. Memória é a fa-
culdade de reter os significados dos signos e 
em Agostinho, no De Trinitate, é um dos ele-
mentos da tríade do espírito: memória, inte-
lecto e vontade. Façamos pequeno desvio da 
questão agostiniana, mas por ele incitados.

Memória é também o que fica de uma 
experiência humana. A experiência de Deus, 
só possível por sua misericórdia em seu Ver-
bo Encarnado, é memória, significação eterna. 
Deus também tem Memória, senão o Salmo 
não diria: que é o homem para dele te lem-
brares?48 Memória é também o Sacramento 
do Amor (Memorial de vossa Paixão...). Sem 
a Memória não há Presença Eucarística. Me-
mória realizante, onde o tempo passado é 
presente e Presença. Esse Mistério de fé só é 
possível porque O que se rememora É. Logo, 
não é um ritual fundado num tempo cíclico, 
nem no não-tempo do mito. A Memória Eu-
carística é para servir no tempo do homem, 
alimento do caminhante. E porque o Objeto 

____________________
44 êxodo. III
45 Sermão VI.5
46 GILSON, p. 16.
47 Estou a lembrar uma frase de Teilhard de Chardin, se não me falha a memória em “A missa sobre o mundo”: Cristo, influência 

secretamente difusa no seio da matéria. Essa frase espelha bem que este mundo foi por Ele santificado.
48 Sl. 8.5
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Eucarístico é eterno, dá o poder e a força de 
transcendermos o tempo e n’Ele, também 
sermos Ser. Por isso que a Eucaristia não é 
a transformação de Cristo em nós, como o 
alimento é metabolizado, mas uma transfor-
mação de nós n’Ele. Pela Eucaristia Deus tro-
ca com o homem. O Salmo  questiona: que 
é o homem para dele te lembrares? Na Eu-
caristia é Deus que pede a memória dos ho-
mens para que Ele se torne espécie eucarís-
tica: fazei isto em memória de mim. Sem essa 
memória não há o Mistério. Sem o fazer, pela 
palavra do sacerdote não há o sacramento, 
embora o ato seja  ex opera operato. Mas, 
sem esse Mistério não transcenderemos o 
tempo... Só Ele fala de vida eterna.

Voltemos ao texto agostiniano.
Gilson (Ano, pg.), ao considerar as difi-

culdades do paradoxo entre os dois nomes 
divinos, lembra um outro texto de Agosti-
nho sobre o Evangelho de S. João. 49Se não 
crerdes que eu sou, morrereis em vosso 
pecado50 Jesus não está dizendo o que Ele 
é (ou Filho de Deus, ou o Verbo do Pai, ou 
o Criador...). Ele é o ser sem determinantes, 
do mesmo modo que disse a Moisés: Sou 
quem Sou e mais nada.

Agostinho é gramático, conhece a sinta-
xe. Na linguagem o verbo solicita sua com-
plementação. Dizer Eu sou é afirmar o ser 
por excelência, o Bem por absoluto. O ser 
puro que transcende o tempo. Nós somos 
“isto” ou “aquilo”. Só o Eterno É.

Aqui o filósofo chega ao tema sempre 
presente em suas obras: o tempo. Esse tema 
está nas Confissões; está em seus sermões; 
está esboçado no De Musica (ciência da 
modulação, melodia que só toma forma no 

tempo e não no espaço)51; está no De Libero 
Arbítrio e em tantas outras obras.

A impossibilidade de o homem entender 
o que É sem determinação dá-se pela de-
signação do presente. “É” é presente. Como 
entender o presente permanente, eterno, se 
o homem é temporal? Vale a pena irmos às 
Confissões lembrando que o ser no tempo 
não é o passado, pois ele não mais existe; 
não é o futuro, pois ainda não existe e não é 
o presente, pois este escoa continuamente, 
não permanece. Vale também a pena voltar-
mos a Gilson (1999) quando pergunta

Em que o ser difere do vir-a-ser? Nisto: 
que todo vir-a-ser implica a presença do 
nada no coração do que muda. E evoca 
Agostinho: não se pode falar verdadei-
ramente de ser se há também o não-ser. 
O não-ser ou nada é ligado ao vir-a-ser. 
Um ser que muda, não é mais o que foi. 
Torna-se outro: o ser que era, não é mais 
o que foi... Há um falecer. Qualquer coisa 
lá estava e agora não mais existe... 52Nós 
estamos no coração mesmo do problema 
agostiniano por excelência... O múltiplo e 
o uno, o outro e o mesmo, o tempo e a 
eternidade, o vir-a-ser e o ser.53

A criatura é um paradoxo, é ser e é nada. 
É um quase-ser. 54Analisai a mudança, encon-
trareis um foi e um será. Pensai Deus, encon-
trareis um É onde nenhum foi nem o será 
terão lugar.55

A solução filosófico-teológica está nesta 
questão: para que a criatura seja, deve trans-
cender o tempo. Como transcender o tem-
po com poderes humanos? Que nos eleve 
até lá o que disse: eu quero que onde eu 
estiver eles também estejam comigo. Cristo 

____________________
49 Tract. XXXVIII, cap. 8. In Gilson, pag. 21.
50 Jo. 8.24.
51 Cf. MAMMI, Lorenzo. Deus Cantor, in NOVAES, Adauto (org.) Artepensamento. São Paulo, Companhia das Letras, 1994.
52 Gilson. Op. cit. p.24.
53 Idem, p. 25.
54 No Livro XII das Confissões Agostinho fala no nº 6 em um certo nada, que é e não é e usa a expressão quase nada no nº 8 re-

ferindo se à matéria informe e à terra no princípio do mundo visível. Gilson usa o termo quase-ser para explicar o paradoxo da 
criatura.

55 Agostinho, Ev. Jo. XXXIX, citado por Gilson, op. cit. p. 27.
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também disse, quando eu for elevado atrai-
rei tudo a mim. É o Verbo encarnado que 
se disse a Verdade e a Vida que pode elevar 
o homem que muda e se transforma até a 
eternidade. 56Vivendo a Verdade imutável do 
Caminho evangélico, vive-se a eternidade 
imutável e prefigura-se o encontro eterno. 
Essa Verdade é interior. 57Este é um tema 
axial em Agostinho, o da vida interior. Justa-
mente porque é nessa vida interior que está 
a possibilidade da Verdade ser Vida. Essa luz 
interior é a nesga do Ser imutável que nossa 
pobre alma recebe do bom Deus.58

Gilson nos endereça às Confissões como 
a explicitação do drama agostiniano. Porque, 
se Deus nos criou no tempo, a Encarnação 
foi prevista para nos salvar do tempo, do 
múltiplo da dispersão, do vir-a-ser de que o 
pecado é a forma mais trágica.  As Confis-
sões contam esse caminho para Deus. Por 
isso essa auto biografia não é uma biografia 
só do homem contando sua vida. É mais uma 
busca do Ser Eterno, já posto, já existente, 
porque é razão, causa, explicação de tudo. 
Novamente Agostinho arma o jogo em seu 
próprio campo. As Confissões têm Deus 
como meta e não a vida de Agostinho. Assim 
como na Cidade de Deus o objetivo é a uni-
versalidade remida por Cristo (por isso não 
é deste mundo, mas a própria comunidade 
bem aventurada). Confissões aparece como 
a história de todos os homens na busca de 
Deus. Por isso, para o coração inquieto hu-
mano, esse homem que é mudança e movi-
mento contínuo entre o ser e o nada, o ser e 
o vir-a-ser, encontrar Deus é repouso.

Outra contribuição de Gilson é a evoca-
ção da filosofia grega de Platão e Plotino 

para encontrar a resposta ao movimento 
e à existência do múltiplo , de onde a ma-
téria eterna é responsável pela mudança 
e cuja explicação não é conseguida na or-
dem do ser material, pois o Bem, em sua 
imobilidade estará sempre distante, mas 
pela reminiscência e pela ascese dialética 
o homem pode encontrar uma “salvação 
filosófica”. 59No entanto essa “salvação” é 
para os sábios, o pequeno número dos que 
meditam e conseguem finalmente a alegria 
da estabilidade do mundo inteligível.

3. Da filosofia à vida religiosa

O caminho de Agostinho para resolução 
do problema é primeiro o filosófico, mas só 
como uma porta de entrada para uma resolu-
ção religiosa. Seu desespero é salvo por Deus, 
não o Deus dos filósofos, mas o Deus que vive 
na vida interior onde o coração do homem 
deve repousar como o ser que repousa na ver-
dade: há alguém em mim que é mais eu do que 
eu mesmo.60 Presença que não se impõe, nem 
compele, pois a vontade (outro tema axial em 
Agostinho)  quer de modo livre, em referência 
mútua com a memória e o intelecto.

Novo problema que Agostinho enfrenta: 
o da individualidade humana. O homem foi 
criado no singular, enquanto os outros viven-
tes o foram no plural.  A ele Deus nomeou, 
como o fez com a mulher, aos outros viven-
tes deu o poder ao homem de os nomear. 
Ter sido nomeado por Deus, é ser colocado 
num plano especial, pois foi o único a ser 
chamado pessoa, porque nele é que se mani-
festa a vontade, por ser imagem e semelhan-
ça do Eterno. No Livro XIII das Confissões 
encontramos mais ou menos este pensa-
mento: “toda nossa vida nada mais é que 
uma corrida em direção à morte”. Esse as-

____________________
56 Se a alma que peregrina longe de Vós... E quem é a Vida senão Vós? Que são vossos dias senão a vossa eternidade? (Confissões).
57 Conferir o De Magistro: Cristo, o Mestre interior.
58 Ao relatar a relação de amor e ódio da alma face à verdade no Livro X das Confissões Agostinho diz: É assim... a alma humana  

cega, lânguida, torpe e indecente procura ocultar-se e não quer que nada lhe seja oculto... apesar de ser mais infeliz, antes quer 
encontrar alegria nas coisas verdadeiras que nas falsas. Será feliz quando liberta de todas as moléstias, se alegrar somente na 
Verdade, origem de tudo que é verdadeiro.

59 Gilson, op. cit. p. 37.
60 Agostinho, Confissões III.



110

sunto é relacionado ao tempo, pois só para 
o homem há o tempo. É no tempo que o 
homem manifesta sua vontade. No tempo o 
homem foi criado para vir-a-ser até além da 
morte.  Agostinho, apegado à religião, vê essa 
morte um fim, um fim que podemos esco-
lher (não escolher a morte, essa virá, mas o 
que a morte traz).

Criatura à imagem de um Deus Criador, 
mas não-eterna, foi o homem criado para 
o futuro (para um fim). O passado está na 
memória, o presente na atenção e o futuro 
na expectativa. O que há como possibilidade 
para o homem está no futuro, como “o que 
pode acontecer”.

É nessa possibilidade da escolha do futuro 
que na Carta a Celestino61 o Santo diferen-
cia o ser humano dos outros seres e do ser 
divino:

Há uma natureza mutável no espaço e 
no tempo que é o corpo. Há uma na-
tureza que nem o espaço nem o tempo 
podem mudar, que é Deus. O que muda 
de qualquer maneira se chama criatura; 
o que não muda se chama criador. Ora, 
como nós não dizemos que uma coisa 
é, a não ser enquanto permaneça e que 
ela seja una e que toda forma de beleza 
vem da unidade: tu vês facilmente nesta 
distinção de naturezas: o que é de modo 
soberano, o que tendo o último grau do 
ser não deixa portanto de existir, o que 
está no meio entre esses dois graus, isto 
é, que está sobre o mais baixo e está sob 
o mais alto. O Ser Soberano é a pró-
pria beatitude, o mais baixo é o que não 
pode ser nem feliz nem infeliz, o grau 
intermediário torna-se miserável se sua 
vida se inclina para o que é baixo, torna-
se feliz se ele se volta ao ser soberano. 
O que crê no Cristo não ama o que é de 
baixo, não se glorifica no que é médio, 
e torna-se, assim, apto a se ligar ao Ser 
Soberano.

É no tempo que a alma se pode dirigir a 
Deus ou ao mundo, mesmo sendo um quase-
ser. Deus permite ao homem a ascensão. Essa 
ascensão é um querer. Não uma reminiscên-
cia platônica, mas uma memória do presente 
na vida interior, único lugar onde o homem é, 
porque lá está o que não muda na alma huma-
na há um relacionamento entre ser, conhecer 
e querer; entre memória, intelecto e vontade, 
cuja unidade vem da vontade que diz o que a 
memória  deve reter e o que o intelecto es-
colher para entender. Vontade que faz o futu-
ro; que fixa o sentido do que se sente e faz o 
nexo entre o que se vê e o sentido do que se 
vê. É essencialmente diferente do olho que vê 
e do objeto visível; é espírito e não corpo.62

No De Libero Arbitrio Agostinho afirma 
que cada série causal tem origem na vonta-
de. No De Musica o tempo é uma cadeia de 
conseqüências de uma escolha, ou seja, de um 
movimento da alma, ditado pela vontade.

Mas o tempo se é movimento, não é uma 
métrica. Nas Confissões o tempo não pode 
ser medido, pois não se mede o que não é 
mais (passado), nem se mede o que ainda não 
é (futuro), nem o que não permanece (presen-
te). É na  alma que o tempo é extensão, como 
uma articulação temporal entre uma nova trí-
ade: memória, atenção e expectativa. O que 
põe em movimento o presente e o torna uma 
sucessão é a vontade, pela intenção. Essa inten-
ção é o que dá unidade a um fazer qualquer. O 
exemplo dado nas Confissões é de um cântico 
que o cantor intenta cantar e o faz num fluir 
de momentos. Desde a primeira nota o cantor 
visa o fim do canto, e o faz por vontade. Do fu-
turo para o passado a melodia vai transitando. 
Ela está toda na alma do cantor.63

Para concluir, inspiramo-nos em Mammi64. 
Talvez encontremos nos Livros XII e XIII das 
Confissões essa intenção de um canto, mas 

____________________
61 Agostinho. Lettre XVIII. In GILSON, op. cit. p. 43 e 44. Tradução de Marie-Anne Vannier. Tradução do francês feita pela autora.
62 Confissões, Livro XI.
63 Bornheim afirma na obra já citada  (ver supra nota 5) que foi Aristóteles quem primeiro perguntou se, caso não existisse a alma, 

faria algum sentido em falar em tempo. Pagina 93.
64 Op. cit., ver supra, nota 22..
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um canto como intenção divina no plano da 
criação do mundo, o que torna o Criador, um 
Deus Cantor.

Lá no início do tempo encontramos a 
criação da matéria, do céu, divina Habitação; 
do homem, sustentado pela memória divina 
como diz o Salmo.

Homem lançado para o futuro. Lançado 
para a morte como lemos no Livro XIII:

Ó Senhor, meu Deus, concedei-me a 
paz, pois tudo nos oferecestes, a paz tran-
qüila, paz do Sábado que não entardece...
o sétimo dia não tem crepúsculo... Aquele 
descanso com que repousastes no sétimo 
dia... significa... que também nós, depois de 
nossos trabalhos... descansaremos em Vós, 
no Sábado da Vida Eterna... também repou-

sareis em nós da mesma maneira que ope-
rais em nós.

A criação não será um canto divino, inten-
ção de Deus até o repouso eterno?
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