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EDITORIAL

Fazemos chegar aos nossos leitores mais um exemplar da Revistas Ethos & Episteme, 
enriquecida pela contribuição de pesquisadores de outras Instituições de Ensino Supe-
rior. Neste exemplar, o leitor poderá se enriquecer com assuntos diversificados como os 
resultados de um Plano de Recuperação de área degradada limítrofe à Faculdade Sale-
siana Dom Bosco Unidade Leste, em um trecho do igarapé do quarenta no município de 
Manaus, destacando atividades com a comunidade, em parceria com o Instituto Brasileiro 
de Defesa da Natureza – IBDN, apresentando o Plano de Recuperação de Áreas Degra-
dadas (PRAD) como um importante instrumento de gestão ambiental para outros tipos 
de atividades antrópicas.

Trazemos ainda um olhar de alunos do Ensino Médio sobre a Sexualidade, cujos resul-
tados da pesquisa sinalizam que o interesse por temáticas relacionadas à sexualidade está 
diretamente ligado à vida dos adolescentes e que, apesar de acessarem fontes diversas 
de informações visando saciar suas dúvidas, tais fontes apresentam pouca credibilidade.

Apresentamos uma reflexão sobre a Violência Simbólica e as práticas Escolares, uma 
pesquisa etnográfica realizada em uma comunidade indígena na cidade de Manaus, e em 
duas escolas públicas que atendem um grupo de 12 crianças da etnia Sateré-Mawé, resi-
dente na zona urbana da cidade.

Contamos com a contribuição de estudos referentes ao contexto da Administração 
Pública de Angola, bem como da Universidade de Matanzas, Cuba, por meio da produção 
referente ao papel do Jardim Botânico em desenvolvimento científico como um tributo à 
conservação da biodiversidade vegetal. A Universidade de Matanzas prestigia este perió-
dico apresentando também a Interdisciplinaridade como uma necessidade na formação 
do Engenheiro Industrial.

Na diversidade de produções deste exemplar, a educação campesina ganha destaque 
com as práticas educativas realizadas em uma escola do campo da zona rural ribeirinha 
da Rede Municipal da Cidade de Manaus. Foram observadas as atividades educativas 
oriundas da pedagogia de projeto, na qual os alunos vivenciaram as relações entre os 
saberes científicos e tradicionais. 

Em Política nacional de resíduos sólidos urbanos é dado enfoque sobre as perspec-
tivas socioambientais e jurídicas da logística reversa, uma temática contemporânea e 
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ARTIGOS

emergente face à celeridade dos processos produtivos e os danos ambientais sofridos 
por nossa sociedade de consumo.

Destacamos ainda as Conquistas Sociais do Cooperativismo no segmento do Trans-
porte Coletivo Alternativo que analisa a importância da Contabilidade para a organização 
das cooperativas de transporte coletivo alternativo de passageiros na cidade de Manaus.

Finalizamos com as reflexões acerca da Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, 
destacando o processo de alfabetização do 1º segmento da educação de jovens e adultos.

Ao tempo em que agradecemos a contribuição dos pesquisadores de diversos cam-
pos do conhecimento, desejamos a todos uma proveitosa leitura!

Meire Botelho de Oliveira
Diretora Executiva da FSDB
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PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA LIMITROFE 
À FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO UNIDADE LESTE EM 
UM TRECHO DO IGARAPÉ DO QUARENTA NO MUNICÍPIO DE 

MANAUS, ESTADO DO AMAZONAS

Eliana da Conceição Rodrigues Veras1      Jorge Ricardo Garcia Palmeira2

(Recebido em 12/01/2014;  Aceito em 20/05/2014)

RESuMo

A área a ser recuperada apresenta 1.200 m2 dos quais 150 metros pertencem à Inspeto-
ria Salesiana Missionária da Amazônia, mantenedora da Faculdade Salesiana Dom Bosco. 
Está localizada em uma área de declive às margens de um dos trechos do Igarapé do 
Quarenta na zona leste de Manaus, afetado pelo desbarrancamento de algumas de suas 
frações do solo devido a instabilidade gerada pelo volume expressivo de águas pluviais 
que percolaram a área ocasionando o dano ambiental. A metodologia utilizada para o 
diagnóstico fora a observação simples, com aferição das coordenadas geográficas por 
aparelho de geoposicionamento global – GPS, registro fotográfico, dados recordatórios e 
histórico da área, com análise do respectivo conteúdo. Quanto a amostragem utilizou-se 
a intencional e a não probabilística. Para a resolução da problemática ambiental ali encon-
trada, para tanto utilizar-se-a introdução de duas espécies nativas da região: Inga edulis 
(Ingá cipó); Cenostigma tocantinum Ducke (Pau pretinho) devido ambas serem fixadoras 
de nitrogênio, apresentarem porte de arvoreta e atribuitos ornamentais, sob tabuleiros 
de gramíneas da variedade batatais com a função de forragem do solo, após nivelamento 
e limpeza da área para o monitoramento por medição através de trena do crescimen-
to e, paquímetro analógico para o caule e ganho de biomassa até o estabelecimento e 
colonização das respectivas espécies e constatação de que a área foi recuperada pela 
observação dos stratus ecológicos consolidados. 

Palavras-chave: Degradação, Solo, Revegetação, Mata Ciliar.

1 Mestre em Gestão e Auditoria Ambiental pela Universidade Politécnica da Cataluña. Administradora. Professora e Gestora 
da Unidade Leste da Faculdade Salesiana Dom Bosco.

2 Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Engenheiro Florestal. Coordenador 
do Curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental da Faculdade Salesiana Dom Bosco.



12

ABSTRACT

The area to be recovered has 1,200 m2 of which 150 meters belong to the Salesian 
Missionary Province of the Amazon, which maintains the Salesian Don Bosco School. Is 
located in an area of   slope on the banks of one of the sections of the affluent of Forty 
in East Manaus, desbarrancamento affected by some of its soil fractions due to instability 
caused by the significant volume of stormwater percolation area causing damage 
environmental. The methodology used for the diagnosis was simple observation with 
measurement of geographical coordinates for global geoposicionamento device – GPS, 
photographic record, recall data and history of the area, with analysis of their content. As 
sampling was used intentional and non-probabilistic. For the resolution of environmental 
problems found there, both for use should the introduction of two native species : Inga 
edulis (Inga vine); Cenostigma tocantinum Ducke (Pau pretinho) because both are nitrogen 
fixers, submit and possession of small tree ornamental atributes under trays of bahia 
grass variety with function forage soil after leveling and cleaning the area to monitor for 
measuring growth through tape and analog caliper for the stem and biomass gain to the 
establishment and colonization of the respective species and finding that the area was 
recovered by observing consolidated ecological stratus.

Keywords: Degradation; Soil; Revegetation; Riparian.

INTRoDuÇÃo

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD - da Faculdade Salesiana Dom Bos-
co – Unidade Leste, tem por objetivo atender o Auto de Notificação nº 226/2012- GOPSC/
DELIC/SEMMAS - Processo nº 2008/4933/6187/00771, com cronograma de execução.

A área constante do Auto de Notificação faz parte do Igarapé do Quarenta, cuja ex-
tensão em sua totalidade tem 38 km, largura média de 6m e profundidade de 50cm. A his-
tória do referido igarapé demonstra que o mesmo possui uma área total aproximada de 
4.320 ha e várias nascentes, sendo que as duas mais próximas do local autuado ficam no 
Sauin Castanheira e na antiga Escola Agrícola, hoje IFAM, todos na Zona Leste de Manaus.

Com relação à área a ser recuperada tem em quilômetros quadrados 1200m. (20 de 
largura e 60 de comprimento) dos quais apenas 150 metros quadrados pertencem a Ins-
petoria Salesiana Missionária da Amazônia - ISMA, Mantenedora da Faculdade Salesiana 
Dom Bosco - Unidade Leste.

Ao longo do tempo o igarapé do quarenta vem sofrendo degradação em toda a sua 
extensão, salvaguardadas apenas as suas nascentes que estão localizadas nas Unidades de 
Conservação (UCs). As demais áreas estão contaminadas, principalmente por esgotos 
domésticos, dejetos das industrias (considerados os principais agentes poluidores) acres-
cidos ainda das atividades antrópicas dos habitantes das margens do igarapé.

Pensando nos problemas enfrentados pelo bairro e exercendo a filosofia de Dom 
Bosco, a Faculdade Salesiana Unidade Leste vem desenvolvendo de forma contínua, vá-
rias atividades com a comunidade, em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa da 
Natureza - IBDN. São atividades que envolvem oficinas, palestras, plantio de mudas, reflo-
restamento, neutralização de carbono, dentre outros, levando-nos a planejar o Plano de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) como um importante instrumento de gestão 
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ambiental para outros tipos de atividades antrópicas, sobretudo aquelas que envolvem 
desmatamentos, terraplenagem, dentre outros. Para qualquer dessas atividades a elabo-
ração do PRAD é voltada para os aspectos do solo e da vegetação.

2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
2.1 Legislação Federal:

A Constituição delega a União à competência privativa para legislar sobre as águas, 
rios, lagos ou outros corpos d`água superficiais que podem ser bens dos Estados ou da 
União. O planejamento do uso e gestão das águas superficiais é legalmente assegurado em 
nível federal, pelos seguintes arcabouços: Código de Águas- 1934 (complementa o Código 
Civil). Código de Mineração e de Águas Minerais (Decreto-Lei n° 227/67). Lei n° 6.938/81 
(regulamentada pelo decreto n° 99.274/90), da Política Nacional do Meio Ambiente, em 
seu Art. 3°, impõe o retorno de uma área degradada em uma forma de utilização. Lei n° 
6.938/81 (regulamentada pelo decreto n° 99.274/90), da Política Nacional do Meio Am-
biente, em seu Art. 4°, impõe ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar ou in-
denizar os danos causados ao meio ambiente. Resolução n° 020/86 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - estabelecem parâmetros e limites para classificação das águas doces, 
salobras e salinas. Código Florestal Federal (Lei 4.771/95). Lei n° 9.605/98 (regulamentada 
pelo decreto n°3.179/99) – conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. Lei n° 9.433/97, conhecida como Lei das Águas – institui o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, tendo a bacia hidrográfica como unidade de plane-
jamento. Estabelece como instrumento de gestão, a outorga, a cobrança pelo uso da água, 
planos diretores de bacias, enquadramento de corpos d`águas, compensação a municípios 
e o sistema de informações sobre recursos hídricos.

A Lei 10.028 preconiza nos artigos abaixo relacionados, pontos específicos para as 
situações passíveis de licenciamento ambiental e as isentas da abertura de processo, 
destacando-se:

Art. 4º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação, reforma, recu-
peração, operação de estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos am-
bientais, ou consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empre-
endimentos e pesquisas científicas capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento da CPRH, sem prejuízo de outras licen-
ças legalmente exigíveis.

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no Anexo I e II desta Lei.

§ 2º As empresas deverão informar à CPRH quando da desativação de suas atividades, 
bem como da mudança de seu endereço.

§ 3º Ficam dispensadas de licenciamento ambiental as propriedades agrícolas e pe-
cuárias desenvolvidas em sequeiro a que se refere a Lei nº 12.744, de 23 de dezembro 
de 2004.

Art. 5º A CPRH, no exercício de sua competência de controle e fiscalização, expedirá 
os seguintes instrumentos de licenciamento ambiental:
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Licença Prévia (LP) – concedida na fase preliminar do planejamento do empreendi-
mento ou atividade, aprova sua concepção e localização, atestando sua viabilidade am-
biental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 
próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zone-
amento ambiental e demais legislações pertinentes;

Licença de Instalação (LI) – autoriza o início da implementação do empreendimento 
ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e proje-
tos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, das 
quais constituem motivo determinante;

Licença de Operação (LO) – autoriza o início da atividade, do empreendimento ou da 
pesquisa científica, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle 
ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas 
licenças anteriores;

Autorização – autoriza, precária e discricionariamente, a execução de atividades que 
possam acarretar alterações ao meio ambiente, por curto e certo espaço de tempo, que 
não impliquem impactos significativos, sem prejuízo da exigência de estudos ambientais 
que se fizerem necessários;

Licença Simplificada (LS) – concedida para localização, instalação e operação de em-
preendimentos ou atividades de micro e pequeno porte que possuam baixo potencial 
poluidor/degradador com especificações e prazos conforme regulamentação.

§ 1º O prazo de validade da Licença Prévia não poderá ser superior a 02 (dois) anos 
e deverá levar em consideração o cronograma de elaboração dos planos, programas e 
projetos relativos ao empreendimento ou atividade.

§ 2º O prazo de validade da Licença de Instalação não poderá ser superior a 04 
(quatro) anos e deverá levar em consideração o cronograma de instalação do empreen-
dimento ou atividade.

§ 3º O prazo de validade da Licença de Operação deverá considerar os planos de 
controle ambiental e será determinado entre 01 (um) ano e 10 (dez) anos, de acordo 
com o porte e o potencial poluidor da atividade, sem prejuízo de eventual declaração de 
descontinuidade do empreendimento ou atividade, por motivo superveniente de ordem 
ambiental, admitida sua renovação por igual ou diferente período, respeitado o limite es-
tabelecido, assegurando-se aos empreendimentos de baixo potencial poluidor um prazo 
de validade de, no mínimo, 02 (dois) anos.

§ 4º A Licença de Operação (LO) para empreendimentos imobiliários que tenham o 
esgotamento sanitário com sistema de fossa será concedida por prazo indeterminado.

§ 5º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter seus prazos de 
validade prorrogados, uma única vez, desde que não ultrapassem os prazos máximos 
estabelecidos nos §§1º e 2º.

§ 6º A prorrogação de que trata o parágrafo anterior deverá ser solicitada antes de 
vencido o prazo de validade e, no caso da Licença de Instalação, só será possível, se não 
tiver havido alteração no projeto inicialmente aprovado.

2.3 Legislação Municipal

2.3.1 Das Áreas De Preservação Permanente – APPs

Art. 32 - São áreas de preservação permanente aquelas que abriguem:
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I. as florestas e demais formas de vegetação natural, definidas como de preservação 
permanente pela legislação em vigor;

II. a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas a ero-
são e ao deslizamento;

III. as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais;
IV. exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da 

flora e da fauna, bem como aquelas que servem de pouso, abrigo ou reprodução 
de espécies migratórias;

V. outros espaços declarados por lei.

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) proporciona meios viáveis para a referida 
proteção: o solo criado e a transferência do direito de construir. Assim, atualmente há 
uma tendência, mormente nos grandes centros urbanos, em se vincular a licença urbanís-
tica ao cumprimento de normas ambientais, como é o caso da Municipalidade de Manaus. 
Essa tendência está plenamente de acordo com as competências constitucionais, ou seja, 
aquela insculpida no artigo 30, VIII da CF, além da orientação que deflui das decisões do 
STF, de que as municipalidades não podem diminuir as exigências propostas pelos demais 
entes federativos. Podem, de outra forma, aumentá-las de forma a proteger a municipali-
dade no aspecto ambiental ou outros que o Plano Diretor tenha se inclinado.

3. CARACTERIZAÇÃo DA áREA – IDENTIFICAÇÃo DA 
áREA oNDE SERá EXECuTADo o PRoJETo

a) Proprietários do imóvel:

Sem uso aparente, sem domicílio, em confluência junto à Rua Padre Luiz Venzon, sem 
número, medindo 20 metros de largura e 30 de comprimento, dos quais 5 metros per-
tencem a Faculdade Salesiana Dom Bosco. Os 15 metros restantes e os 30 metros pos-
teriores (área em declive são de propriedade dos Senhores: Elizafan Fernandes Barbosa 
e Paulo Celestino. Portanto o projeto será executado em apenas 150 metros quadrados, 
no lado direito de quem visualiza o terreno frontalmente de propriedade da instituição 
requerente de licença ambiental e notificada acerca do dano.

Figura 1 – Imagem de satélite da área degradada onde será
implantadoo plano de recuperação

                 Fonte: Google Earth, 2013 



16

Figura 2 – (A) Trecho plano da referida imagem supra mencionada; (B) trecho com 
declividade moderada

           Fonte: Palmeira, 2013 

b) – Denominação do imóvel:
 De domínio particular, em área habitacional, sem edificação;
c) – Localização com coordenadas geográficas e croqui de acesso:

Figura 3 – Croqui de acesso à área a ser recuperada

  FONTE: Google Earth, 2013

Figura 4 – Croqui de acesso à área a ser recuperada

  Fonte: Google Earth, 2013
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Quadro 1 – Coordenadas geográficas dos vértices do terreno

Pontos no sentido do caminhamento na área a ser recuperada 
fechando a poligonal

Coordenadas

P1
30 4’50.68’’ S Latitude

590 57’8. 79’’ O Longitude

P2
30 4’51.06’’ S Latitude

590 57’8. 73’’ O Longitude

P3
30 4’ 51.44’’ S Latitude

590 57’10. 10’’ O Longitude

P4
30 4’51.29’’ S Latitude

590 57’10. 21’’ O Longitude

     Fonte: Adaptado de Google Earth, 2013

d) Município: Manaus;
e) Área total do imóvel em hectares: não alcança um hactare;
f) Área de Preservação Permanente3 – APP: apresenta, com um curso d’água com 

menos de 10 metros, segundo a Lei n0 12.651 de 25 de maio de 2012, a largura 
mínima neste trecho do igarapé do Quarenta será de 30 metros de área a ser 
recomposta na faixa marginal, desde a borda da calha do leito regular até a con-
fluência com a Rua Padre Luiz Venzon.

g) Área total do dano: compreende a faixa de 1.200 metros quadrados, sendo que 
deste total apenas 150 metros quadrados pertencem à FSDB – Unidade Leste;

h) Tipo de solo, relevo, tipologia vegetal, hidrografia e situação de uso atual: O solo 
está caracterizado como Latossolo Amarelo compactado em alguns trechos, com 
presença de fragmentos de tijolos de construção civil (pedregulhos).

Figura 5 – Abundância de pedaços de concreto fragmentados na área

    Fonte: Palmeira, 2013

3 APP – Área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas (NOVO CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO, 2012).
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Apresenta – se plana em sua extensão inicial, com declividade moderada ao final. 
Possui uma vegetação estabelecida de espécies colonizadoras (pioneiras), como: Cecropia 
pachystachya (Embaubeira – Embaúba) identificando o estágio de sucessão ecológica vi-
gente na respectiva área. Há alguns remanescentes da família Arecaceae, especificamente 
Astrocaryum tucuma (Tucumã do Amazonas).

Figura 6 – (C) Indivíduos em estágio de sucessão ecológica secundária, (D) 
Indivíduos colonizadores

  Fonte: Palmeira, 2013

Vegetação secundária, com Gramíneas (s.id.) Lianas4 (s.id.) e espécies frutíferas como 
Carica papaya (Mamoeiro – Mamão).

A hidrografia, ali vislumbrada demonstra que neste trecho o rio (Igarapé do Quarenta) 
de pequena ordem, se comporta como um tributário de diversas nascentes, não apresen-
tando bifurcações aparentes. Constatou-se também o que, este recebe efluentes de fábri-
cas instaladas na outra margem desse rio, que provavelmente justifica e indica seu estado 
poluidor degradador e o aumento da população de macrófitas em seu espelho d’água.

Figura 7 – Predominância de um elevado número de macrófitas

             Fonte: Palmeira, 2013

4 Plantas herbáceas rasteiras do tipo sarmentosas.
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Figura 8 – (E) Canaleta da primeira empresa despejando efluentes no leito do 
Igarapé do Quarenta; (F) Canaleta da segunda empresa despejando efluentes no 

canal do referido igarapé

  Fonte: Palmeira, 2013

5. DIAGNÓSTICo DA SITuAÇÃo ATuAL DA áREA A SER 
RECuPERADA

Com base na Carta n0 001/Obra MN 202 – DOM BOSCO/2013, foram executados 
na área, através da empresa contratada Elo Engenharia Ltda, que terceirizou os serviços 
de terraplanagem, pavimentação asfáltica, meio fio, sarjeta, e calçada de concreto con-
tratando a empresa SOMA que, após conclusão destes trabalhos, advertiu à Inspetoria 
Salesiana – ISMA, de que algumas medidas preventivas fossem tomadas no sentido de 
se evitar danos decorrentes do significativo volume d’água e sua velocidade acentuada, 
devido à influência das dimensões das áreas coletoras e das inclinações da saia de aterro 
e da parte plana existente.

No tocante fora sugerido a plantação de grama em toda a área de contribuição (saia 
de aterro e áreas planas) e construção de um desvio que dirigisse as águas oriundas da saia 
de aterro e grande parte das superfícies planas para o lago existente. As referidas medidas 
não foram providenciadas em tempo hábil, visando mitigar as consequências danosas que 
poderiam advir com o período chuvoso, acarretando em uma fatalidade motivada pelo 
grande volume de água que acometeu a extensão da parte em declive e o final da rede 
de drenagem destruindo todo o aterro construído, e deslocando tubos de concreto para 
escoamento das águas pluviais de 1,20 m de diâmetro, com mais de uma tonelada, gerando 
instabilidade no terreno e consequentemente em tudo o que havia sido construído. Por 
conseguinte, a referida empresa terceirizada prestou toda a assistência necessária para sanar 
o problema dentro daquilo que lhe cabia realizar, recuperando o trecho e as caixas 7 e 8, com 
envelopamento de tubos e a respectiva troca dos mais danificados, (fotografias em anexo) 
com a recuperação parcial da caixa dissipadora, (trecho recuperado), houve a estabilidade 
parcial da área e como consequência a regeneração natural da vegetação local, ocasionada por 
maneiras distintas de diásporas das sementes, quer seja pelo banco ali já existente no solo e 
dormente aguardando condições ideais para germinar, quer seja pela dispersão anemocórica 
(vento), zoocórica (animais) e balocórica (expulsão mecânica das sementes de seu pericarpo) 
que acontecerá por conta da resiliência (capacidade de auto-regenerar-se), ali existente, e o 
balanço ecossistêmico que equilibra ambientes naturais que foram perturbados.
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Figura 9 – (E) Caixa dissipadora ao final do declive com espécies vegetais de 
crescimento espontâneo; (F) Área plana recuperada pela empresa SOMA 

contratada pela ELO Engenharia, com a constatação da infestação de gramíneas

           FONTE: PALMEIRA, 2013

O uso das terras no local: área sem uso, localizada em meio à zona residencial;
O referido local apresenta uma excelente regeneração natural haja vista a proximi-

dade em poucos quilômetros de um fragmento de floresta primária localizada no bairro 
Zumbi II, a Unidade de Conservação Sauim Castanheiras que facilita o fluxo de material 
gênico de espécies vegetais nos diversos estágios de sucessões ecológicas. Outra cons-
tatação é a ausência de animais causadores de degradação.

6. METoDoLoGIA EMPREGADA PARA o 
LEVANTAMENTo Do DIAGNÓSTICo

Para compreendermos o que ocorrera na área em estudo, recorremos ao Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas – IPT (1986), citado por Tominaga (2009), esclarecendo tecni-
camente que o processo de erosão também pode ocorrer pela desagregação e remoção 
de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rochas pela ação combinada da 
gravidade com a água, vento, e/ou organismos (plantas e animais).

Já Tavares (2008), explica que os processos erosivos ocorrem em maior parte nas 
áreas tropicais do planeta, onde há um índice muito elevado de chuva, por um determi-
nado período do ano chamado de “inverno”. Entre esses processos causados pela ação 
das águas, na qual destacamos um tipo característico do que ocorrera no local:

Erosão laminar ou em lençol: que pode ser compreendida como aquela produzida por 
escoamento difuso das águas da chuva, ou seja, sobrevém quando a água escoa, de ma-
neira uniforme, pela superfície da terra, levando consigo as partículas existentes no solo 
sem a formação de canais definidos. No entanto, é a principal responsável por grandes 
prejuízos e pelo fornecimento de grande quantidade de sedimentos que causam assore-
amento de rios, lagos e represas (sendo esta, umas das formas mais brandas de erosão).

Iniciou-se com a observação simples da área e aferição auxiliados por um Aparelho 
de Geoposicionamento Global–GPS (Garmin, sem mais especificações) que, segundo 
Silva e Zaidan (2010), seu enfoque é para o uso no geoprocessamento e análise ambiental 
para mapeamento e marcação das coordenadas geográficas em grau, minutos e segundos, 
dos pontos cardeais e colaterais, Norte Nordeste Noroeste, Sul, Sudeste e Sudoeste, 
Leste e Oeste (latitude e longitude).
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Registro fotográfico – utilizando-se uma câmera SONY 5.0 megapixel, registrando-
-se a área que apresenta o processo de desbarrancamento afetado, indiretamente, com 
o volume de águas pluviais deslocados até mesmo no período de chuvas intensas de 
ocorrência no município de Manaus. De acordo com o artigo de Leite e Simson (1999), 
ao utilizarmos imagens fotográficas na interpretação do objeto real em tempo real, é 
possível identificar fases de mudanças no cenário em estudo por meio de uma série 
temporal que se tornará histórica. Recorreu-se a dados recordatórios e históricos para 
uma posterior análise de seu conteúdo onde, segundo Minayo (1994), define a técnica 
como a interpretação de dados secundários de estudos ou dados gerados, anteriormen-
te correlacionados, à mesma temática e conteúdos implícitos.

Quanto ao método de amostragem, utilizou-se a intencional e não probabilística. 
Estes processos estão embasados, também, nas obras de Marconi e Lakatos (2008).

7. ASPECToS TÉCNICoS Do PLANo DE RECuPERAÇÃo 
DA áREA DEGRADADA

Objetivo Geral:
Prevenir processos erosivos em áreas de risco na sede do município de Manaus por 

meio da revegetação ciliar.

Objetivos Específicos:
Revegetar área de encosta em processo de desbarrancamento com espécies nativas 

visando mitigar a formação de processos erosivos;
Incentivar a participação do poder público e população do entorno da área no enga-

jamento em programas de revegetação de encostas, educação ambiental, coleta seletiva 
e deposição adequada dos resíduos sólidos gerados;

a) Da introdução de espécies para a melhoria da qualidade do solo local

Em sua fase inicial optaremos por introduzir a primeira espécie Ingá edulis (Ingá de 
metro) devido à mesma ser uma leguminosa com um excelente potencial para fixar ni-
trogênio no solo, esta espécie tem por características, crescimento rápido e adaptação 
em solos degradados e solos de várzea, sendo a escolha mais adequada devido propiciar 
a recuperação de áreas em processo de desbarrancamento. Um quilo de folhas desta 
espécie contém: 33,0 g (gramas) de nitrogênio (o que propicia a chamada adubação verde 
com a queda de folhas, galhos e frutos e sua posterior decomposição) 5,2 g de potássio, 
12,0 g de cálcio, 2,5 g. de magnésio, 90 mg (miligrama) de fósforo, 18 mg de ferro, 37 mg 
de zinco, 204 mg de manganês. Por haver um índice muito elevado de umidade no fruto 
desta espécie (62-67 % de umidade) a germinação muitas vezes ocorre dentro do fruto, 
fenômeno muitas vezes conhecido com viviparidade. Suas sementes por serem muito 
úmidas são classificadas como recalcitrantes. Tem crescimento rápido e floração inicial 
um ano e meio após o cultivo, apresentando alta fertilidade, é uma espécie rústica, e 
bem adaptada à acidez, alumínio tóxico e baixa fertilidade dos solos de terra firme. Esse 
plantio ocorrerá após a forragem com gramíneas em tabuleiros para manter a proteção 
da incidência de radiação solar, conservar a umidade, fixar as partículas de argila, silte e 
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areia junto às raízes fomentando uma maior agregação das frações e evitando a formação 
de sulcos erosivos. 

Sioli (1991) caracteriza a fixação mecânica da vegetação sob o solo amazônico na 
qual salienta que é apenas sobre o solo que o crescimento acontece e não provém do 
solo, nutrindo-se através de uma circulação fechada, em contra partida os solos de vár-
zea são extremamente férteis principalmente para culturas como milho e feijão, devido 
ser prolongamentos da região pré-andina, constituídas e mantidas pelo transporte in-
termitente do solo erodido, sendo este o motivo da classificação como solos inférteis.

Esse mesmo autor explica que as gramíneas utilizam suas raízes para captar nutrien-
tes dissolvidos na água que pode ser turva, barrenta, como também os contidos nas 
capas iônicas das partículas de argila. Acrescenta ainda que nesses solos os nutrientes 
encontrados se acumulam em quantidades ínfimas, conclui ainda que esses elementos 
são degradados e lixiviados pela ação do intemperismo.

Esse autor conclui que as plantas, para completarem seu ciclo de desenvolvimento, 
necessitam de nutrientes em maior ou menor quantidade. Na fotossíntese as plantas ob-
têm carbono, oxigênio e hidrogênio através da água e gás carbônico. Porém necessitam 
em grande quantidade de sais minerais que são essenciais ao seu crescimento, são eles: 
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre.

Em menor quantidade elas necessitam de: cloro, boro, zinco, cobre, ferro, molibdênio 
e manganês para completarem seu ciclo biológico. Após sua morte e decomposição os 
nutrientes contidos em sua matéria orgânica são disponibilizados outra vez para outras 
plantas alimentando uma ciclagem de nutrientes.

Figura 10 – (I) Arvoreta de Inga edulis; (J) Mudas da referida espécie germinando 
prontas para o plantio definitivo na área a ser recuperada 

  Fonte: Palmeira, 2013

A segunda espécie a ser introduzida na composição do projeto é Cenostigma tocanti-
num Ducke (Pau-pretinho). 

A família dessa leguminosa abrange um total de 19.700 espécies, É composta dentre 
outras, pela subfamília Caesalpiniaceae, da qual o pau pretinho está incluso (POLHILL,1994 
apud PAIVA, 2008).

Ocorre na Região Amazônica, nos Estados do Pará, Maranhão, Amapá, Amazonas, e 
Rondônia. Alcança altura de 4 a 20 m e Diâmetro à Altura do Peito – DAP entre 20 a 35 
cm (LORENZI, 1998 apud PAIVA, 2008).
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Apresenta um crescimento rápido, sistema radicular pouco agressivo, dotada de copa 
ampla e frondosa, o que contribui para aumentar a produção de biomassa (BIANCO et 
al., 2003 citados por PAIVA, 2008).

A árvore é muito ornamental, tanto pela beleza da floração como pelo tronco tortu-
oso, com caneluras mais ou menos longitudinais profundas e irregulares, casca fina e lisa 
(LORENZI, 1998; apud PAIVA, 2008).

Pode ser usada com sucesso na arborização paisagística, fato este que já vem acon-
tecendo na Região Norte do país especificamente na cidade de Manaus, em alusão a fre-
quência de seu cultivo nesse ambiente (LORENZI, 1998 apud PAIVA, 2008). No entanto 
Ferreira et al. (2006); citado por Oliveira et al; (2007), afirmam que está entre as espécies 
que atualmente encontram-se quase desaparecidas da floresta.

Na arborização da capital do Estado do Amazonas, Manaus e de alguns municípios 
como Barcelos especificamente em sua sede administrativa, vem sendo utilizada com 
maior frequência. Pode ser introduzida com sucesso em Sistemas Agroflorestais, por ser 
uma planta nativa, com menos susceptibilidade ao ataque de pragas e doenças e com 
capacidade de fixar nitrogênio no solo (BIANCO et al 2003; citados por PAIVA, 2008).

O aumento na taxa de sobrevivência de plantas não-fixadoras quando plantadas em 
consórcio com leguminosas em plantios florestais, essa característica auxiliará no desen-
volvimento das espécies que ali regeneraram espontaneamente. Outro fator bem pecu-
liar da espécie é a produção anual de grandes quantidades de sementes viáveis, é uma 
planta perenifólia, heliófita ou de luz difusa, seletiva higrófita, secundária, característica 
exclusiva da mata pluvial Amazônica de terra firme, onde apresenta frequência média, 
porém com dispersão um tanto descontínua e irregular (LORENZI, 1998 apud PAIVA, 
2008). A madeira é recomendada para construção civil, na confecção de caibros, vigas, 
ripas e para obras externas. Da espécie se extrai material tintorial de cor verde-azeitona 
(IDEM, 1998).

Figura 11 – (M) Arvoreta de Cenostigma tocantinum (Pau-pretinho); (N) Mudas da 
referida espécie sendo plantadas no meio-fio para a composição do paisagismo da 

cidade de Manaus, Estado do Amazonas

  Fonte: Google, 2013.  Acesso em 22/07 às 17:52 minutos



24

8. CRoNoGRAMA DE EXECuÇÃo

META PRAZO INDICADOR
1) Nivelamento por máquina mecanizada (trator 
e retroescavadeira), com limpeza dos resíduos ali 

depositados.
30 dias – Área limpa e nivelada;

2) Introdução de tabuleiros de gramíneas da 
variedade batatais, abertura de covas para 

plantio das mudas de Cenostigma tocantinum 
(Pau-pretinho) e Inga edulis (Ingá-de-metro).

30 dias

– Cento e cinquenta (150) 
metros de um total de 1.200 
revegetados, com 50 mudas 
de cada espécie, onde há o 

despejo da rede de drenagem 
das águas pluviais.

3) Fixação de placas informativas acerca da 
proibição de deposição inadequada de resíduos 
de quaisquer natureza, em Área de Preservação 
Permanente (APP) com a respectiva lei e início 

do Programa de Educação Ambiental.

30 dias

– Consolidação do Programa 
Ensinando a Revegetar e 
Conservar a Mata Ciliar;

Implantação de duas placas 
informativas.

Outros aspectos do projeto:
Profundidade das covas para o plantio definitivo de 10 mudas de ambas espécies: de 

30 a 40 centímetros de profundidade, devido já apresentar um metro e vinte de altura, 
o espaçamento (distância entre as mesmas) será de 2 metros aleatoriamente visando 
minimizar a competição pela entrada de luz e absorção de nutrientes, imitando o mais 
próximo possível os stratus florestais, diferenciando-os de monocultivos em padrões de 
linhas e colunas. Os tratos culturais serão alternados de 6 em 6 meses com podas de 
condução, retirada de vegetais parasitas ou hemiparasitas, coroamento no entorno das 
arvoretas, e irrigação na fase inicial em dois períodos: matutino e vespertino.

Metodologia para quantificar o sucesso do Plano de Recuperação de Áreas Degra-
dadas – PRAD

1. Para cada insucesso no estabelecimento de mudas, caso haja taxa de mortalidade 
moderada em torno de 15 a 20% faremos a reposição imediata das espécies mo-
nitorando o ganho de biomassa nas mudas transplantadas;

2. O instrumental utilizado para tanto será: paquímetro digital visando à medição de 
acréscimo de biomassa no fuste, Diâmetro à Altura do Peito – DAP, trena de 20 
cm para medirmos o crescimento longitudinal das mesmas;

3. Nivelamento por mecanização visando aplainar a diferença angular no terreno 
onde será implantada a vegetação.

Medidas para a estabilização do solo:
Observação direta do terreno já revegetado por gramíneas, em períodos de ocor-

rência de precipitação pluviométrica para a constatação de carreamento de partículas de 
solo após o inicio da percolação das águas da chuva (indicador);

A metodologia por nós adotada caso o descrito acima ocorra estará embasada nos 
trabalhos da EMPRAPA SOLOS (2008), citando Franco et al (1992); Franco e Faria (1997); 
Reis (2006) especificamente no capítulo 7 que trata de Estratégias de Revegetação com 
vistas a RAD – Recuperação de Área Degradada:
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A mesma justifica a adoção das duas espécies e introdução de uma forragem inferior, 
pois os autores acima descritos recomendam uma mistura de espécie capaz de incorpo-
rar certo nível de diversidade e haja maximização no uso dos recursos e posteriormente 
possibilite a evolução natural da floresta ou mata ciliar para um sistema mais avançado 
de sucessão e mais próximo da estabilidade.

No entanto, devemos considerar neste trabalho que na área de intervenção já existe 
uma vegetação estabelecida entre espécies pioneiras e de sucessão secundária sendo que 
a escolha da vegetação regional é extremamente importante e o conhecimento da flora 
do local para garantir o sucesso da recuperação e fora um critério adotado nesse PRAD;

Ao final esperamos a reabilitação da área ao retorno do espaço degradado em um 
estado biológico apropriado. Esse retorno pode não significar o uso produtivo da área 
em longo prazo, como a implantação de uma atividade que renderá lucro, ou atividades 
menos tangíveis em termos de monetários, visando por exemplo a recreação ou valo-
rização estético-ecológica, que é o objetivo final deste trabalho devido á área se tratar 
de mata ciliar.

Por isso priorizamos utilizar espécies fixadoras de N2 (nitrogênio assimilável) de rá-
pido crescimento devido recobrirem rapidamente o solo devolvendo os aportes de car-
bono e nitrogênio ao solo com escassez de nutrientes.

9. MEDIDAS MITIGADoRAS PARA A EMISSÃo DE 
EFLuENTES No AMBIENTE Do ENToRNo À 
FACuLDADE SALESIANA DoM BoSCo 

Constatamos ainda nas dependências da Unidade Leste, a existência de uma estação 
de tratamento para o fluente de águas servidas da instituição, sendo que não há emissão 
na rede de drenagem e, consequentemente no referido corpo d’água localizado próximo 
a guarita 2, pois todo efluente gerado é retirado por carro limpa fossa de empresa ter-
ceirizada, apenas as águas pluviais que percorrem as canaletas dissipadoras são lançadas 
naquele trecho do igarapé, juntamente com a água acumulada das calhas das residências 
do entorno e outras áreas de declive que escoam transpassando a Rua Pe. Luiz Venzon, 
criando volume e movimentando-a por ação da gravidade e angulação (em declive mode-
rado) do terreno até o Igarapé do 40. E esta água ao percorrer a área a ser recuperada, 
percorrendo um trajeto apresentando pouca vegetação, absorveu e saturou o solo do lo-
cal, causando a desfragmentação do material particulado, que fora carreado e depositado 
sob o leito do igarapé no período da estação chuvosa. Para tanto, compreendemos que 
os outros proprietários de trechos dessa área também são responsáveis, uma vez que 
o solo se encontra desprotegido por não haver vegetação nas suas respectivas frações, 
desobrigando-se de providenciar um isolamento por cercas ou muro que contenha a en-
trada de pessoas para o descarte inadequado de resíduos, contribuindo ainda mais para 
o agravamento da situação, como também placas proibitivas e indicativas da legislação 
pertinente coibindo tal ato, uma vez que o terreno não apresenta edificação alguma, o 
que para muitos transeuntes seria uma área abandonada, localizada muito próximo a APP, 
o que veementemente lhes imputa a responsabilidade social e ambiental.
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Figura 12 – (O) e (P) Compartimentos da Estação de Tratamento de Esgoto; 

  Fonte: Palmeira, 2013

Figura 13 – Rede de esgoto sanitário 

  Fonte: Palmeira, 2013

Figura 14 – Grande volume de resíduos descartados no local 

   Fonte: Palmeira, 2013
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12.1 Programa de Educação Ambiental

A implantação de um programa permanente de educação ambiental com contínuo 
acompanhamento da população local ocorre de modo a prevenir as contaminações pro-
vocadas pelo despejo de resíduos domésticos, ou por resíduos sólidos no entorno do 
igarapé do quarenta e nas regiões vizinhas. A Faculdade Salesiana Dom Bosco já vem 
desenvolvendo a atividade durante o ano, seja na semana de meio ambiente, semana de 
responsabilidade socioambiental e dentro da semana global de empreendedorismo.

São distribuídas cartilhas sobre como descartar os resíduos sólidos, como preservar 
os recursos naturais, além de fazermos reflorestamento e neutralização de carbono.

12.2 Coleta Seletiva

É o processo que consiste na separação e recolhimentos dos resíduos descartados 
pelo homem e pelas empresas/organizações. Os resíduos são separados conforme suas 
especificidades, os sólidos (podem ser reciclados e/ou reutilizados) dos orgânicos (nor-
malmente utilizados para adubos).

Os resíduos sólidos e/ou recicláveis são separados em: Papéis, plásticos, metais e vi-
dros, e podem gerar renda as comunidades, uma vez que algumas empresas reutilizam o 
material para fabricação de matéria prima ou até mesmo de outros produtos.

Quando se trabalha a coleta seletiva envolvendo toda a comunidade, pode-se fazer o 
descarte apropriado para alguns tipos de “lixo”: Pilhas e baterias quando descartadas no 
meio ambiente provocam contaminação do solo.

Os medicamentos possuem substâncias químicas que podem contaminar o solo e 
a água, necessitando de um descarte apropriado ao mesmo. As lâmpadas fluorescentes 
também necessitam de descarte especial.

A coleta seletiva é de extrema importância para que o PRAD alcance os objetivos 
propostos, além de ser benéfico para a sociedade com a geração de renda para a comu-
nidade e economia para as empresas. Para o meio ambiente diminui a poluição do solo 
e dos rios.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo que foi exposto e apresentado no Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas – PRAD, pode-se concluir que a área a ser recuperada será beneficiada por 
meio das propostas de minimização dos impactos ambientais ocasionados.

A devolução da cobertura vegetal, recompõe parcialmente a mata ciliar e recupera 
solos degradados com a implantação dos Programas de Educação Ambiental e Coleta 
Seletiva, pretende-se sensibilizar as comunidades do entorno quanto às questões am-
bientais, levando-os a preservar/conservar o meio ambiente.

Os programas acima descritos, visam contribuir no alcance dos objetivos do PRAD, 
além de desenvolver oficinas que levem a geração de renda no local.

O PRAD é uma das ferramentas de planejamento para execução das ações de 
intervenção.
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RESuMo

A sexualidade integra a própria condição humana. Essa realidade assegura que todo ser 
humano trate de tal temática nas mais diversas esferas de sua construção social. Nesse 
contexto tal temática encontra no contexto escolar um espaço privilegiado, atravessa-
do por inúmeros meandros da formação do ser humano contemporaneamente. Dessa 
forma, este artigo visa apresentar o olhar dos alunos sobre alguns temas ligados à sexu-
alidade, bem como discutir a importância de questões ligadas à sexualidade. Para tanto, 
em seu embasamento teórico, a pesquisa ancorou-se em autores como Heilborn (2012); 
Louro (2012); Ozella (2003); Bock (1998) e, no seu percurso metodológico, baseou-se 
numa pesquisa exploratória, que envolveu a aplicação de um questionário fechado aos 
alunos do Ensino Médio de uma escola da cidade de Manaus. Nesse sentido, os resulta-
dos sinalizam que o interesse por temáticas relacionadas à sexualidade está diretamente 
ligado à vida dos adolescentes e que, apesar de acessarem fontes diversas de informa-
ções visando saciar suas dúvidas, tais fontes apresentam pouca credibilidade. O contexto 
escolar é pensado, assim, como um espaço de interação entre profissionais do ensino e 
alunos, não apenas no que concerne às disciplinas tradicionais, mas a uma relação propul-
sora de temas transversais que proporcionem alta qualidade dos resultados educacionais.
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ABSTRACT

Sexuality is part of the human condition itself. This reality ensures that every human being 
dealing with this theme in various spheres of social construction. In this context this 
theme has a privileged space in the school context, traversed by numerous intricacies of 
the formation of the human being contemporaneously. Thus, this paper aims to present 
the look of some students about topics related to sexuality, as well as discussing the 
importance of issues related to sexuality. Accordingly, in its theoretical foundations, this 
research is anchored in authors like Heilborn (2012 ); Blonde (2012 ); Ozella (2003); Bock 
(1998), and, in its methodological approach, based on an exploratory study that involved 
the application of a closed questionnaire to high school students from a school in the city 
of Manaus-AM. In this sense, the results indicate that interest in issues related to sexuality 
is directly connected to the lives of adolescents and that although access various sources 
of information aimed quench their questions, such sources have little credibility. The school 
context is thus thought as a space for interaction between educational professionals and 
students, not only with regard to traditional disciplines, but a driving relationship of cross-
cutting themes providing a high quality of the educational results.

Keywords: Sexuality;  Teens; School Context.

INTRoDuÇÃo

O presente artigo nasceu a partir da elaboração de um projeto interdisciplinar 
de intervenção numa escola particular da cidade de Manaus. Entre os objetivos do 
projeto, encontrava-se o de diagnosticar entre os alunos do ensino médio temas 
ligados à sexualidade, bem como a forma de tratamento aos mesmos dispensados 
pela escola.

Com efeito, é notório que o tema sexualidade no ambiente escolar encontra 
um espaço privilegiado à medida que a escola recebe crianças e adolescentes pro-
vindas de uma diversidade cultural, social, de religião e orientação sexual (LOURO 
2012). Para além de tal diversidade, o contexto escolar se depara com inúmeros 
conteúdos curriculares, que necessitam ser desenvolvidos em suas disciplinas obri-
gatórias e outros que emergem a partir da transversalidade de temas cotidianos, 
como a sexualidade. A escola é, assim, um campo de profusão de pessoas, temáticas 
e ideologias.

Entendemos, dessa maneira, que o espaço da escola é um espaço de reflexão acerca 
de suas próprias práticas, de maneira a valorizar os sujeitos, crianças e adolescentes, 
reconhecendo a diversidade e potencializando seu desenvolvimento de forma ética e 
saudável, contribuindo com discussões e práticas em todos os níveis das relações huma-
nas, inclusive a sexualidade. 

Louro (2012) retrata que a escola não apenas reproduz ou reflete as concepções de 
gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas ela própria as produz. Nesse con-
texto, a escola se depara com algumas dificuldades que perpassam desde o despreparo 
dos professores, por não terem recebido das instituições de ensino superior formação 
adequada para trabalhar o tema, até o receio dos pais dos alunos, por trabalhar tal temá-
tica, tida como tabu pela atual cultura relacionada à sexualidade.
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Assim, o presente artigo visa apresentar o olhar dos alunos sobre alguns temas ligados 
a sexualidade, bem como discutir a importância de trabalhar questões ligadas a sexualidade 
na escola. Nesse sentido, o mesmo se organiza a partir de três pontos, como se segue.

1. CoNTEXTuALIZANDo o LoCAL DE PESQuISA 

A escola, enquanto instituição, é marcada pelos processos de aprendizagem na qual 
indivíduos apreendem os conhecimentos necessários para suas inserções em uma de-
terminada cultura, como também é responsável por todo um processo muito sutil de 
formação de sujeitos, em que, através de discretos mecanismos, distingue os corpos e as 
mentes propiciando a percepção das diferenças (LOURO, 2012).

Nesse processo, naturalizam-se comportamentos e expressões das sexualidades, 
principalmente quando se trata de suas múltiplas manifestações e dimensões de sexua-
lidade que vão para além dos padrões heteronormativos (LOURO, 2012). O contexto 
escolar é tanto uma instituição na qual convivem, de forma nem sempre harmoniosa, 
diferentes grupos e identidades sociais, quanto é uma instância em que se disputam signi-
ficados que produzem, atualizam e modificam algumas dessas identidades.

Diante de tal pressuposto, torna-se oportuno contextualizar a escola em que foi 
realizada a referida pesquisa. Com efeito, a mesma baseou-se no segmento do Ensino 
Médio do Colégio Dom Bosco, localizado no centro da cidade de Manaus, no Estado do 
Amazonas, Brasil.

A referida instituição de ensino está vinculada à Inspetoria Salesiana Missionária da 
Amazônia – ISMA. Desse modo, é uma das escolas que compõem a Rede Salesiana de 
Escolas, que tem como base a Pedagogia da Prevenção preconizada por Dom Bosco, 
mediante a formação dos jovens em sua dimensão humana e cristã.

O Colégio Dom Bosco, atualmente, atende todos os níveis da Educação Básica e con-
ta com a seguinte organização pedagógica: Serviço de Coordenação Pedagógica (SCP); 
Serviço de Orientação Pedagógica (SOP); Serviço de Orientação Educacional (SOE); Ser-
viço de Orientação Disciplinar (SOD); Assistência de pátio e Serviço Social.

O sistema preventivo salesiano orienta-se a partir dos seguintes valores: 1) a razão, 
elemento que oportuniza a capacidade de compreender a vida e suas circunstâncias; 2) a 
religião, na qual a pessoa busca o sentido da vida e a alegria de viver através de uma con-
vivência integradora, experienciando a unidade pessoal, a mística, com base no evangelho 
cristão, em que educadores e educandos são estimulados a se abrirem aos valores do hu-
mano e do transcendente; 3) a amorevolezza, que assume que a pessoa que percebe que 
é amada, torna-se também capaz de sair de si e amar os outros. (SCARAMUSSA, 1997).

Os princípios educacionais salesianos visam à prevenção e a uma escola que exercita 
a cidadania coadunada com práticas que promovam nos educandos um olhar crítico-
-reflexivo sobre si, o outro e o mundo em que está inserido. Como escola humanista, 
procura reconhecer não somente os valores que aglutinam o ser humano em sua dig-
nidade, mas o próprio ser humano em sua condição existencial. Nessa condição o tema 
sexualidade torna-se imprescindível.

Neste sentido, conhecer o ser humano significa situá-lo em um dado momento histó-
rico, desvendando e explicando determinações sociais que o constrói, verificando trans-
formações da atuação e das relações (MADUREIRA; BRANCO, 2005). De acordo com 
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Oliveira (2011), a dimensão sócio-histórica do funcionamento psicológico, compreende 
que a aprendizagem é um processo que envolve as inter-relações entre as pessoas, sendo 
de grande relevância na construção das identidades.

Assim, a interação do sujeito com o mundo ocorre pela mediação feita por outros 
sujeitos. Semelhantemente, o desenvolvimento. Considerando-se que um dos principais 
objetivos da escola é a educação para a promoção da cidadania, da autonomia, da quali-
dade de vida, é necessário que se conceba os adolescentes como seres plenos, com ca-
pacidade e competência para exprimir seus desejos, necessidades, suas ideias e opiniões. 
Nisto torna-se importante este projeto, pois, estimula a sua participação plena.

Desse modo, justifica-se a importância da temática sexualidade no contexto escolar. O 
reconhecimento da importância do tema sexualidade pelos alunos revela-se na medida em 
que, ao abordar a temática sexualidade na adolescência, evidencia-se que a “sexualidade 
não se reduz à explicação do amadurecimento sexual orgânico” (HEILBORN, 2012, p. 66), 
pois, a mesma abarca os cenários relacionais do campo da sexualidade na qual valorizam-se 
as relações de gênero no reconhecimento do desejo e do estabelecimento da intimidade 
corporal com alguém e a reflexão sobre as convenções sexuais. Tal perspectiva foi verifica-
da no decorrer da pesquisa, conforme se verifica na Figura 1, junto com os alunos sobre a 
importância da realização de projetos na escola, conforme demonstra o gráfico abaixo, em 
que 73% dos alunos disseram que sim, 22% disseram que não e 5% disseram que tanto faz.

Figura 1 – Importância da realização de projetos na escola

      Fonte: Dos Autores

Essa conjuntura reforça o que Pinto (2010) afirma ao se referir acerca do processo edu-
cacional como um fator existencial do ser humano. Esse processo oportuniza ao ser humano 
tornar-se pessoa na medida em que se torna um ser participante de sua realidade. Para ele:

A educação é um fenômeno cultural. Não somente os conhecimentos, ex-
periências, usos, crenças, valores etc. a transmitir ao indivíduo, mas também 
os métodos utilizados pela totalidade social para exercer sua ação educati-
va são parte do fundo cultural da comunidade e dependem do grau de seu 
desenvolvimento. Em outras palavras, a educação é a transmissão integrada 
da cultura em todos os seus aspectos, segundo os moldes e pelos meios 
que a própria cultura existente possibilita. [...]. (PINTO, 2010, p. 31).
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Desse modo, a educação é uma ação social com um papel social, que envolve a cultu-
ra de um povo. Para Chauí (2009), educação e cultura estão interligadas, uma vez que a 
segunda enfatiza a maneira pela qual os seres humanos se humanizam. Tal relação ocorre 
por meio de práticas que criam a existência social, econômica, política, religiosa, intelec-
tual e artística de uma comunidade ou sociedade.

Um dos grandes desafios das instituições de ensino na atualidade é promover a busca 
de informação para construir valores como o respeito à diversidade. Portanto, descons-
truir o estereótipo preconceituoso em relação à sexualidade é de grande relevância, 
possibilitando, assim, que qualquer ação nesse campo seja entendida como momento de 
discussão e entendimento da temática. A maneira como a escola aborda a temática da 
sexualidade é importante para criar novas formas de abordá-la. 

No decorrer da pesquisa, de acordo com a Figura 2, observamos que 61% dos alunos 
disseram que a escola aborda de forma aberta, 24% não souberam opinar, e 15% relatam 
que o tema é tratado como tabu e moralismo.

Figura 2 – A maneira como a escola aborda o tema Sexualidade

    Fonte: Dos Autores

Neste sentido, a escola efetiva-se como fonte de informações seguras, compartilhadas por 
profissionais que estão atualizados do ponto de vista científico a explicitar diversas questões 
associados à sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes na sociedade, possibilitando 
ao aluno desenvolver atitudes coerentes com os valores que ele próprio elegeu como seus.

2. A PESQUISA COM OS ADOLESCENTES

A metodologia utilizada nessa pesquisa contou com a aplicação de um questionário 
fechado, envolvendo a temática sexualidade, aplicado aos adolescentes que cursavam o en-
sino médio do referido colégio. A faixa etária dos alunos variou entre 13 e 18 anos, sendo 
que a maioria dos alunos que respondeu ao questionário transitava na faixa etária entre 15 
e 16 anos. Em relação ao sexo a mesma aponta para maioria masculina, com 52%.
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Vale ressaltar que a escolha do ensino médio como alvo da pesquisa se deu não somente 
pelo fato de concentrar um maior número de adolescentes da escola, mas pelo fato de o Projeto 
Interdisciplinar desse colégio integrar, em sua organização, os três anos que compõem esse seg-
mento. Daí a necessidade de compreender a adolescência como etapa do desenvolvimento do 
ser humano.

Inicialmente, observamos que pensar a adolescência significa enveredar em uma categoria 
construída socialmente, a partir das necessidades sociais, econômicas e culturais dos grupos 
sociais, que constituem seus membros como pessoas, enquanto são constituídos por elas. Por-
tanto, deve ser pensada para além da idade cronológica, da puberdade e transformações físicas 
que ela acarreta.

O conceito adolescência apresenta-se ambíguo e aponta para peculiaridades e diversidades 
de expressão dessa fase da vida, nas diferentes sociedades e culturas. Para compreender o 
fenômeno designado como adolescência é necessário inseri-lo na totalidade sócio-histórica no 
qual o mesmo foi produzido e constituído, ganhando sentido e significado. Portanto, Bock (1998, 
p. 60) relata que “entende-se assim a adolescência como constituída socialmente a partir de 
necessidades sociais e econômicas e de características que vão se constituindo no processo”.

Ao falar de adolescentes, Ozella (2003, p. 20), relata que “é necessário superar as visões natu-
ralizantes presentes na Psicologia e entender a adolescência como um processo de construção 
sob condições histórico-culturais específicas”. Assim, adolescência deve ser pensada como uma 
categoria que se constrói, exercita-se e se reconstrói dentro de uma história e tempo específicos.

O contexto sociocultural hodierno é marcado por um ritmo acelerado das informações, 
em que a fluidez do conhecimento e a sobreposição de antigos paradigmas convocam um 
repensar, cotidiano, acerca das concepções que atravessam o ser humano e de suas condições, 
como a sexualidade.

A pesquisa revela que alguns assuntos sobre sexualidade são partilhados em 26% com os 
amigos e 25% com os pais, em que os adolescentes buscam informações a respeito de suas 
inquietações referentes ao corpo e relações amorosas.

As dúvidas mais freqüentes referentes à sexualidade são demonstradas na Figura 3, que 
permeiam os adolescentes são reveladas através de questões como doenças sexualmente 
transmissíveis (57%), gravidez precoce (36%), namoro (4%), preconceito (2%) e métodos con-
traceptivos (1%).

Figura 3 – Preocupações relacionadas à sexualidade

         Fonte: Dos Autores
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Nessa perspectiva, debruçar sobre as opiniões dos adolescentes acerca de temáticas 
que eles gostariam de trabalhar em sala de aula, torna-se importante, pois não se pode 
negar a construção do sentido subjetivo (social, histórico e singular) produzido por 
eles. Como afirma González Rey (2005), o sentido tem, na sua constituição, múltiplas 
procedências, nunca estando ligado a uma atividade isolada, sendo sempre uma unidade 
integradora de experiências, emoções e atividades.

Buscando conhecer e compreender os significados e sentidos, Vigotski (2001) relata 
que, tanto os significados quanto os sentidos são dinâmicos, pois ambos modificam e se 
enriquecem a partir dos contextos que se constituem.

Significado é a potência que se realiza no discurso vivo, apontando sua vinculação 
com as emoções, com as experiências e com o contexto em que se desenvolve. 
[...] O sentido é uma formação dinâmica, fluida..., o significado ao contrário, é 
um ponto imóvel e imutável que permanece estável em todas as mudanças de 
sentidos da palavra em diferentes contextos (Vigotski, 2001, p.465).

A produção de sentidos é um processo complexo, vivido nas experiências, envolvido 
pelas emoções presentes e toda a carga de representações que permeia as experiências. 
Ou seja, se dá por trás da enunciação, pelos pensamentos e desejos. Contudo, tanto sig-
nificado quanto sentido são categorias em construção, que mantêm entre si, uma relação 
dialética carregada de dimensões constituintes da subjetividade humana.

Dessa forma, o desenvolvimento humano é concebido como um conjunto de pro-
cessos através dos quais as particularidades da pessoa e do ambiente se interagem para 
produzir constância e mudança nas características da pessoa no curso de sua vida, ex-
pressada por alguns adolescentes, enfatizando sua natureza sócio-histórica-cultural e a 
interconexão entre pessoa-ambiente permitindo manifestações e possibilidades de reco-
nhecimento das diferenças, não apenas como mecanismo de tolerância, mas como fator 
essencial na busca da cidadania.

3. A SEXuALIDADE NA VISÃo DoS ADoLESCENTES

Como elemento integrador da condição humana a sexualidade é uma dimensão que 
acompanha o ser humano desde o seu nascimento, pois decorre de sua própria natureza. 
Nessa perspectiva, entre os adolescentes ela faz parte dos aspectos que circundam a 
constituição biopsicossocial, a qual se processa de forma dinâmica, plural e dialética, em 
que as rupturas e desequilíbrios demarcam novas reorganizações.

Surgem as discordâncias para com os pais ou professores, emergem as dúvidas e as 
curiosidades, ocorrem as modificações no modo de pensar e ver a vida, mudanças de humor 
repentinas, passa-se a ficar mais tempo com a turma (o grupo), busca-se independência.

As transformações do ponto de vista corporal, social e psíquico acontecem de forma 
mais acelerada e se modificam muito rapidamente, incluindo aí a sexualidade, conforme 
aponta o modelo psicanalítico, por exemplo, o qual destaca inúmeras características do 
dinamismo psíquico de um adolescente ligadas às transformações relacionadas à sexuali-
dade: a excitação sexual, a problemática do corpo, a puberdade e o acesso à sexualidade 
genital e a imagem do corpo.
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O adolescente, ao ser tomado por esse turbilhão de transformações, passa 
a sentir-se estranho. Não consegue compreender o que está ocorrendo 
consigo. Impulsos sexuais e agressivos, até então desconhecidos, chegam 
à sua percepção. A observação de si mesmo, o contato corpóreo com um 
companheiro, mesmo um simples roçar, causam sensações novas, praze-
rosas, mas temidas, tidas como proibidas. O sexo oposto agora desperta 
interesse. Antes simples companheiros de brincadeiras que, com o início 
da adolescência, transformaram-se em parceiros de um jogo pueril, mas 
erotizado. Surgem as piadinhas, os cochichos, os bilhetinhos, ‘as passadas de 
mão’, as fantasias e desejos dos primeiros flertes, das primeiras paqueras. 
(LEVISKY, 1998, p.38)

A adolescência, dessa maneira, é uma fase cheia de contradições e decepções, mas 
também de grandes paixões e alegrias, em que novas “aprendizagens” sociais e culturais 
despertam novos interesses, como a sexualidade, conforme os dados da pesquisa pude-
ram explicitar: 93% dos alunos relatam que sentem interesse pelo assunto sexualidade 
(Figura 4).

Figura 4 – Interesse pelo assunto sexualidade

        Fonte: Dos Autores

Paiva (2000) sugere que entendamos a educação para a sexualidade como indispen-
sável para a construção da cidadania. Diz ele: “deve-se estimular e colaborar para a auto-
construção do sujeito sexual e do cidadão (com direitos a serviços públicos de qualidade 
e a tomar decisões informadas)” (PAIVA, 200, p.51).

O referido interesse é, ainda, reforçado na Figura 5 quando os mesmos demonstram 
que procuram se informar sobre o assunto em diversas fontes de informações: 22% dos 
alunos buscam fontes de informação em internet e na escola, 5% em livros, 25% com pais 
e 26% com amigos.
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Figura 5 – Origem das informações sobre sexualidade

          Fonte: Dos Autores

Atualmente, as adolescentes falam mais sobre sexo com seus amigos, onde são fre-
qüentemente procurados. Mas, as conversas começam interessantes e posteriormente 
acabam na vulgarização, deixando sérias duvidas sobre a validade do conteúdo e a serie-
dade do diálogo. Assim, a escola pode ser uma real fonte de informação segura e aberta 
para que os adolescentes compartilhem suas questões e encontrem respostas para suas 
inquietações.

De acordo com a Figura 6, observou-se na pesquisa que a abordagem da temática 
sexualidade é verificada 52% com a família, 24% com a escola, 2% em redes sociais, 
15% com técnicos de saúde e 7% colegas/amigos. Assim, verifica-se que embora muitas 
famílias temam que as conversas sobre sexo levem a iniciação sexual do adolescente, 
a abordagem do tema sexualidade é uma procura pelos adolescentes e cabe a família 
orientá-los.

Figura 6 – Com quem é abordado o tema da sexualidade

          Fonte: Dos Autores

Ao serem questionados sobre a conversa com os pais sobre o assunto, 51% dos 
adolescentes diz que conversam sim com os pais, 31% diz que só conversam às vezes, 
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e 18% relatam que não conversam (Figura 7). O modelo familiar funciona também 
como fator protetivo para as inquietações e dúvidas referentes à sexualidade e ao 
comportamento de risco dos adolescentes, principalmente quando estão presentes 
nessa relação o amor e o respeito. Porém, embora a família seja a principal reguladora 
da sexualidade, suas orientações são indicadoras de proibição. As informações rece-
bidas limitam-se à explicação de regras de condutas e estão apoiadas em valores que 
priorizam a manutenção do sistema familiar. Neste sentido, os pais geralmente não per-
cebem que a família deveria estar disponível para oferecer tais informações, fazendo 
com que o adolescente obtenha informações por meio de revistas, amigos, colegas de 
escola, longe dos olhos dos pais.

Figura 7 – Conversam com os pais

         Fonte: Dos Autores

É nesta conjuntura que se deve pensar o contexto escolar. Afinal, a educação 
possui um caráter histórico no processo da formação do ser humano. Portanto, ao 
reconhecer o movimento que a sociedade vive e ao compreender essa evolução, 
representando a própria história individual de cada sujeito e sua modificação decor-
rente da sua vinculação com o meio social, a efetivação dos direitos do homem se 
fortalece e se cumpre.

Outro dado da pesquisa refere-se à compreensão da homossexualidade. Na figura 8, 
os dados são apresentados da seguinte forma: 50% dos alunos relatam não compreender 
a homossexualidade, porém a respeitam. 42% dos alunos dizem compreender. E 8% dos 
alunos não compreende e não aceita.
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Figura 8 – Compreensão acerca do tema sexualidade

        Fonte: Dos Autores

Quanto ao uso de preservativo, 4% dos alunos dizem que não o usa, 9% diz que o 
usa às vezes e 87% diz que sim, de acordo com a Figura 9. De modo geral, embora a 
vida sexual se inicie em idade cada vez mais precoce e os adolescentes não disponham 
de informações consistentes que possam incorporá-las sobre o desenvolvimento e a 
saúde sexual, a maioria dos adolescentes da pesquisa relatam usar preservativos. Este é 
um dado positivo em relação à falta de orientação com mais qualidade nas informações 
sobre sexualidade, fato este que se revela nos 4% que relataram que não usam camisinha. 
E, embora recebam muitas informações sobre sexo, nem sempre sabem tanto quanto 
aparentam saber. Além do mais, têm pouco acesso a orientação fidedigna, sendo a fonte 
de seu saber, muitas vezes, conceitos e equivocados, carregados de tabus, oriundos de 
colegas e amigos que também não tiveram acesso à educação em sexualidade.

Figura 9 – É obrigatório o uso do preservativo na primeira vez?

         Fonte: Dos Autores

A temática da sexualidade exige atualização, hábito de estudo, compromisso e respon-
sabilidade, uma vez que o cotidiano escolar é um ambiente dinâmico e repleto de signifi-
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cação. Construir um caráter de continuidade e de ressignificação, reconhecendo os ado-
lescentes como atores sociais, envolvidos na construção do contexto escolar faz-se mister, 
para a averiguação de como a sexualidade é discutida e ¨tratada¨ no contexto escolar.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A escola é um espaço significativo para efetivar práticas que garantam não apenas 
conhecimentos sobre as disciplinas específicas, mas, principalmente, que se propaguem 
conhecimentos a respeito de temáticas que vão para além da obrigatoriedade pré-esta-
belecida. Dá vez às práticas de proteção como recursos que visam reduzir o impacto da 
vulnerabilidade a que os adolescentes estão sujeitos, oferecendo-lhes uma educação de 
qualidade que permeie temas diversos de cidadania, tais como a sexualidade, promoven-
do informação de qualidade, garantia e seguridade de direitos.

Dessa maneira, as crianças e os adolescentes devem se constituir como elementos 
privilegiados de ações propositivas que se contraponham aos riscos e agravos associa-
dos à falta de informação, que incidem em doenças sexualmente transmissíveis, gravidez 
indesejada e violência, que atravessam questões de gênero e sexualidade perpetuadas 
pelo contexto escolar.

O sistema de ensino deve adotar práticas de intervenção que visem minimizar a ex-
posição de adolescentes aos fatores de risco já mencionados, de modo a efetivar novas 
práticas que estimulem as interações entre as instituições educacionais e as demandas 
sociais que circulam na dinâmica relacional dos adolescentes.

Práticas protetivas que, ao mesmo tempo, resguardem o adolescente e também o 
torne ator social, estimulando o potencial para que ele consiga se contrapor às adversi-
dades a que está exposto, podem e devem ser adotadas no contexto escolar. Trabalhos 
voltados para o reconhecimento e respeito da diversidade sexual como uma possibilida-
de de vivenciar e promover experiências renovadoras de sentido e aquisição de respeito, 
direito e cidadania, podem favorecer oportunidades para estimulação do potencial de 
proteção no contexto de vulnerabilidade em que os adolescentes vivem.

Portanto, a escola, composta por seus atores sociais (profissionais, alunos, comuni-
dade), deve atentar-se às práticas de humanização no atendimento, reforçando positiva-
mente uma proteção integrada aos adolescentes, fortalecendo-os para o enfrentamento 
das adversidades e oportunizando, através de instrumentos propositivos, a superação 
dos impactos causados pelas intolerâncias decorrentes da forma de lidar com a diversi-
dade sexual. 
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RESuMo

O objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão acerca do trabalho de pesquisa etno-
gráfica realizada em uma comunidade indígena na cidade de Manaus/Amazonas/Brasil, e 
em duas escolas públicas que atendem um grupo de 12 crianças da etnia Sateré-Mawé, 
residente na zona urbana da cidade. A pesquisa foi realizada durante o ano de 2012 e teve 
no cotidiano das crianças e na observação das práticas pedagógicas dos professores e 
do currículo escolar seus elementos principais de análise. Como base de fundamentação 
mais abrangente, procuramos trabalhar com o conceito de Violência Simbólica em Pierre 
Bourdieu, entrecruzando e relacionando-o com as vozes das crianças “geradas” durante 
o processo da pesquisa de campo, tanto na comunidade indígena quanto na escola, o que 
nos possibilitou um olhar mais vigilante sobre esse grupo social da infância, e o trabalho 
e as práticas educativas destinadas a ele.

Palavras-chave: Práticas Escolares; Crianças Indígenas; Violência Simbólica.

ABSTRACT

The objective of this article is to present a reflection about the ethnographic research 
work made in an indian community in the city of Manaus/Amazonas/Brasil, and in two 
public schools which work with a group of 12 children from the Sateré-Mawé ethnicity, 
who live in the urban area of town. The research was made during the year of 2012 
and was based on the quotidian of these children and also on the observation of the 
pedagogical practices of the teachers, with its main elements of analysis. As a base for 
a more including foundation, we tried to work with the concept of Symbolic Violence 

1 Professor Adjunto da Universidade do Estado do Amazonas. Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa 
Catarina, com aprofundamento de estudos em Sociologia da Infância no Instituto de Estudos da Criança/UMINHO, Portugal.
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from Pierre Bourdieu, crossing and relating the voices of the children generated during 
the fieldwork, as in the indian community, as at school, which allowed us to have a more 
vigilant perception of this social group and the educative practises addressed to them.

Keywords: School Practices; Indian Children; Symbolic Violence.

INTRoDuÇÃo

O trabalho educativo e de pesquisa com crianças, seja na área da Educação ou nas 
diversas áreas das Ciências Sociais, envolve dimensões e cuidados2 extremamente im-
portantes que deverão nortear o processo de planejamento, execução e avaliação da 
ação do professor/investigador. Neste texto, procurarei discutir tais preocupações, fo-
calizando, para tanto, como categoria chave das reflexões aqui propostas, o conceito 
de Violência Simbólica em Pierre Bourdieu, as contribuições que o autor pode trazer a 
esse processo ainda cheio de lacunas e as vozes das crianças Sateré-Mawé, “geradas”3 no 
contexto da pesquisa que realizamos com elas.

Tomarei como base para os argumentos aqui esboçados, além das formulações do 
autor e de seus seguidores, a pesquisa de cunho etnográfico que foi realizada durante 
o período de oito meses, junto a 12 crianças da etnia Sateré-Mawé4, na zona urbana da 
cidade de Manaus-Amazonas-Brasil, e um processo de observação durante dois meses, 
que se deu em duas escolas das redes Estadual e Municipal de Educação. Esses pressupos-
tos constituem-se como pontos de proximidade aos princípios da sociologia de Pierre 
Bourdieu, quais sejam: a pesquisa empírica e a formulação epistemológica.

Durante o ano de 2012 foi realizado um processo de entrada no campo, primeira-
mente na comunidade onde as crianças moravam e, posteriormente, nas escolas em 
que estudavam, abrindo possibilidades de confrontamento entre as práticas pedagógicas 
desenvolvidas e a realidade dos seus contextos próprios. Isso nos possibilitou o desve-
lamento de uma série de questões que transitam entre o dito e o não-dito5 e nos fez 
entender de forma mais clara a dimensão de situar contextualmente nosso estudo.

Para Graue e Walsh (2003, p. 25):

Um contexto é um espaço e um tempo cultural e historicamente situado, 
um aqui e agora específico. É o elo de união entre as categorias analíticas 
dos acontecimentos macro-sociais e micro-sociais. O contexto é o mundo 
apreendido através da interacção e o quadro de referência mais imediata 
para actores mutuamente envolvidos.

Essas incursões foram movidas pela possibilidade de conhecer a realidade das crian-
ças Sateré-Mawé de forma mais aprofundada, visando uma imersão nos seus universos 

2 Teóricos, metodológicos e éticos. Aprofundamentos em Kramer (2002).
3 A utilização deste termo é uma apropriação da obra de Graue & Walsh (2003, p. 115). Os autores preferem o termo geração 

de dados a recolha de dados, pois, segundo eles, “Os dados não estão aí a nossa espera, quais maçãs nas árvores prontas a 
serem colhidas. A aquisição de dados é um processo muito activo, criativo e de improvisação”.

4 Povo Indígena de origem dos Estados do Amazonas e Pará na região Norte do Brasil. O primeiro nome – Sateré – quer 
dizer “lagarta de fogo’’, referência ao clã mais importante dentre os que compõem esta sociedade, aquele que indica tradi-
cionalmente a linha sucessória dos chefes políticos. O segundo nome – Mawé – quer dizer “papagaio inteligente e curioso’’ 
e não é designação clânica. (PEREIRA, 2003)

5 Foucault (2007).
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infantis, o que contribuiu para o reconhecimento desse grupo social da infância e das 
crianças enquanto agentes sociais6. Pois “[...] pensar as crianças sem tomar em consi-
deração as situações da vida real é despir de significado tanto as crianças como as suas 
acções” (Idem, 2003, p. 26).

Desta maneira, à medida que as leituras foram aflorando e as vozes e imagens7 das 
crianças iam compondo o cenário da pesquisa, o contexto das discussões foi ganhando 
um contorno cada vez mais aprofundado e uma série de desafios foram se pondo no 
sentido de entender o que fazer com a grande quantidade de “dados”8 acumulados no 
processo de ida aos “espaços próprios” das crianças. Neste sentido, as reflexões de Mi-
celi (2004, p. LX), ao citar Bourdieu, foram fundamentais nesse processo de tomada de 
compreensão.

Os discursos, os ritos e as doutrinas constituem não apenas modalidades 
simbólicas de transfiguração da realidade social, mas, sobretudo ordenam, 
classificam, sistematizam e representam o mundo natural e social em bases 
objetivas e nem por isso menos arbitrárias.

Assim, efetivamente, a tentativa de compreensão das implicações e efeitos da Vio-
lência Simbólica na cultura e na linguagem das crianças Sateré-Mawé deve considerá-
-los como mecanismos formais e informais cujas capacidades geradoras são ilimitadas. 
Parafraseando Bourdieu, passamos a evidenciar que o uso que se faz da língua depende 
diretamente da distribuição dos capitais mobilizados e, por conseguinte, do acesso à 
aquisição de outros elementos desses capitais e da própria fração de classes da qual 
esses agentes fazem parte.

Logo, as análises de Bourdieu nos ajudaram a pensar essa relação arbitrária esta-
belecida pela escola quanto à utilização da linguagem e da cultura tradicional do povo 
Sateré-Mawé, tomando por base a invisibilização dos seus jeitos próprios de expressar 
os saberes advindos dos seus cotidianos, tornando-os ilegítimos. Logo;

A seleção de significações que define objetivamente a cultura de um grupo 
ou de uma classe como sistema simbólico é arbitrária na medida em que a 
estrutura e as funções desta cultura não podem ser deduzidas de qualquer 
princípio universal, físico, biológico ou espiritual, não estando unidas por 
nenhuma espécie de relação interna com a ‘natureza das coisas’ ou com 
uma ‘natureza humana’ (MICELI. In: BOURDIEU, 2004, p. XXVI.).

Foi a partir dessa “teia de relações”9 que surgiram nossas questões centrais de aná-
lises e que desvelaram, em muitos sentidos, a força que a Violência Simbólica tem na 
formação das crianças e o imponente papel massificador das relações sociais de poder 
que a mesma vai imprimir no processo de socialização escolar da infância desse grupo.

Desta maneira, a escola, aqui identificada – pelos Sateré-Mawé – como “a escola do 
branco”, onde seus filhos estudam e eles depositam muitas esperanças. É o lugar do 

6 Nossa opção metodológica considera as crianças como agentes sociais e coaduna com outras concepções que compreen-
dem a infância no dinamismo da construção da vida em sociedade. (BOURDIEU, 2007).

7 Foram feitas inúmeras atividades com as crianças e tirada uma grande quantidade de fotografias em suas atividades 
corriqueiras.

8 Como as falas das crianças são o grande referencial de aproximação com a realidade, utilizaremos essa expressão entre 
aspas, por entendermos que o nosso objeto de pesquisa na verdade é um sujeito social.

9 “[...] campo de lutas como sistema de relações objetivas no qual as posições e as tomadas de posição se definem 
relacionalmente é que domina ainda as lutas que visam a transformá-lo” (BOURDIEU, 1999, p. 175).
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conhecimento, dos saberes instituídos como legítimos, dominantes, verdadeiros e que, 
como analisaremos posteriormente, tende a invisibilizar a condição de serem indígenas 
e opera, como nos afirma Bourdieu (2007, p. 11), produzindo um arsenal ideológico de 
maneira simbólica, em que “[...] a cultura que une (intermediário de comunicação) é 
também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções 
compelindo todas as culturas[...]”.

Porém, antes de entrarmos no escopo da pesquisa e tentarmos trazer, a partir das 
vozes das crianças, essa violência tão presente, e ao mesmo tempo ausente – pela su-
pressão das falas –, buscaremos fundamentar alguns conceitos que iluminaram nossas 
análises, assumindo o risco de não dar conta de tal tarefa, uma vez que o vasto referencial 
produzido por Bourdieu não se aplica de forma tão sucinta. Mas queremos, pelo menos, 
categorizar algumas de suas reflexões que aqui faremos nossas e que servirão de base 
teórico-metodológica para nossas análises.

1. ALGuMAS BASES CoNCEITuAIS SoBRE VIoLÊNCIA 
SIMBÓLICA E A EDuCAÇÃo ESCoLAR

O tema da violência é bastante recorrente na literatura, tendo por muito tempo 
tido nas ciências da saúde, e mais especificamente na psicologia, seus marcos balizadores. 
Porém, o conceito de Violência Simbólica, que utilizaremos nesta análise, é elaborado 
por Bourdieu para descrever o processo pelo qual a classe que domina econômica e 
socialmente se impõe e reproduz seus mecanismos de ação, percepção e julgamento 
aos dominados. É um processo relacional, mas que tem na reprodução a garantia da 
manutenção da estrutura social dominante, frente aos costumes e tradições desse povo 
indígena efetivado pelo trabalho escolar.

Ao explicitar tais questões, Bourdieu nos alerta para o desconhecido, pois mesmo 
diante de todo esse aparato que surge da ação escolar, o sentido étnico no modus ope-
randi do grupo contribui contrariamente para que muitas dessas imposições não se per-
petuem na realidade da comunidade e na formação das crianças. Assim nos explica que:

Se é verdade que o real é relacional, pode acontecer que eu nada saiba de 
uma instituição acerca da qual eu julgo saber tudo, porque ela é fora das 
suas relações com o todo […]. Isto terá como consequência que quase 
sempre nos acharemos expostos à alternativa da análise intensiva de uma 
fração do objeto praticamente apreensível e da análise extensiva do objeto 
verdadeiro. (BOURDIEU, 2007, p. 31).

O autor parte do princípio de que a cultura é arbitrária, uma vez que não se assenta 
numa única realidade, que por sua vez é também arbitrária. Assim, o sistema simbólico de 
uma cultura específica é uma construção determinada e sua manutenção é fundamental 
para a perpetuação dessa sociedade, através da interiorização da cultura por todos os 
membros da mesma, o que ele vai denominar de “Arbitrário Cultural”10. Assim o uso da 
Violência Simbólica constitui-se fator fundamental para essa manutenção.

10 Bourdieu, 1998. 
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A violência simbólica como constrangimento pelo corpo. Para que a domi-
nação simbólica funcione é necessário que os dominados tenham incorpo-
rado as estruturas segundo as quais os dominantes os apreendem; que a 
submissão não seja um ato de consciência susceptível de ser compreendido 
na lógica do constrangimento ou na lógica do consentimento (Bourdieu, 
2007, p. 231).

Devido à realidade sócio-econômica presente no contexto atual, entre outros fato-
res, os pais vêm se distanciando cada vez mais do papel de educar seus filhos, reduzindo 
significativamente a idade que vão para a escola. Isto também foi evidenciado na pesquisa 
pela presença de 03 crianças Sateré-Mawé, de 04 e 05 anos, que já estão frequentando 
as escolas de educação infantil. Isso, no caso desse grupo de crianças, é extremamente 
forte e marcante pelo processo de negação de seus valores culturais. É dessa maneira 
que, segundo Bourdieu (1982, p. 21):

A ação pedagógica escolar que reproduz a cultura dominante está contri-
buindo desse modo pra reproduzir a estrutura das relações de força, numa 
formação social onde o sistema de ensino dominante tende a assegurar-se 
do monopólio da violência simbólica legitima. (grifo meu para ordenar ao 
sentido do texto).

Assim, ao focalizarmos o grupo das crianças Sateré-Mawé, constatamos que este pro-
blema é ainda mais presente, pois o cotidiano das mesmas se distancia muito mais do con-
teúdo do trabalho escolar. Na escola diz-se que é importante estudar para ter uma profis-
são, para “ser alguém na vida”. No entanto, para os Sateré-Mawé, a concepção de trabalho 
é completamente diferente desta aplicada na escola, além da própria forma de conceber 
o mundo e as relações entre as pessoas. As crianças são tratadas na comunidade como 
membros ativos que participam das atividades e têm garantido seu espaço de brincar e de 
partilhar as experiências do dia-a-dia com todos os membros. Já na escola a imposição de 
regras e a definição de papeis sociais, intensifica a negação da condição de serem diferentes.

A violência simbólica pode ser exercida por diferentes instituições da so-
ciedade: o Estado, a mídia, a escola, etc. O Estado age desta maneira, por 
exemplo, ao propor leis que naturalizam a disparidade educacional entre 
brancos e negros, como a Lei de Cotas para Negros nas Universidades 
Públicas. A mídia, ao impor a indústria cultural como cultura, massificando 
a cultura popular por um lado e restringindo cada vez mais o acesso a uma 
cultura, por assim dizer, ‘elitizada’. (AZEVEDO, 2003, p. 04).

Neste sentido, um duplo paradoxo se apresenta na realidade pesquisada o que nor-
teou o processo de discussão do texto, pois as crianças, nestes dois contextos, reprodu-
zem, traduzem e são produtoras de culturas infantis próprias. Logo, os paradoxos podem 
ser assim caracterizados: um pela cultura da escola ou cultura escolar, que as enquadra 
no “oficio11/invenção do aluno12” e o outro, o cotidiano da comunidade, que permite que 
vivam intensamente, na compreensão indígena, a infância.

11 Perrenoud (1995) afirma que, idealmente, o ofício de aluno incita-os a trabalhar para aprender. Na realidade, pede-se também 
às crianças e adolescentes que trabalhem para estarem ocupados, para transformarem textos, exercícios, problemas verificá-
veis, para serem avaliados, para contribuírem para o bom funcionamento didático, para tranquilizarem professores e pais.

12 Sacriatán (2005, p.p. 11 e 12), em suas críticas ao modelo escolarizante, afirma que “O aluno é uma construção social 
inventada pelos adultos ao longo da experiência histórica, porque são os adultos (pais, professores, cuidadores, legisladores 
ou autores de teorias sobre a psicologia do desenvolvimento), que têm o poder de organizar a vida dos não-adultos”.



50

Segundo Forquim (1993, p. 167) cultura escolar representa “O conjunto de conte-
údos cognitivos e simbólicos que selecionados, organizados, ‘normalizados’, rotinizados, 
sob efeitos de imperativos de didatização, constituem habitualmente o objeto de uma 
transmissão deliberada no contexto das escolas.” Já ao caracterizar a cultura da escola o 
autor afirma que “A escola é também ‘mundo social’, que tem suas características de vida 
próprias, seus ritmos e seus ritos, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 
transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos”. 

Este é um debate de extrema importância para o trabalho educativo, pois é no 
entrecruzamento da cultura escolar e da cultura da escola, que podem ser efetivadas 
novas práticas educativas que possam se contrapor a uma visão homogeneizadora da 
infância, que tende a tranformar as crianças em alunos. É a respeito deste primeiro 
paradoxo, que Sacristán (2005, p. 14), ajuda-nos a pensar nesta “metaformose” empre-
endida pela escola:

É possível instituir que, em torno da categoria aluno, formou-se toda uma 
ordem social na qual se desempenham determinados papéis e se configura 
um modo de vida que nos parece muito familiar porque estamos acostu-
mados a ele. Essa ordem propicia e “obriga” os sujeitos nela envolvidos a 
serem de uma determinada maneira. Eles pensam, sentem, se entusiasmam, 
se inibem e se relacionam, tem uma vida pessoal e familiar, uma história, um 
convívio de vida e um futuro […] A evolução da infância como categoria 
social foi delineada, primeiro, como o reconhecimento, a definição, o desen-
volvimento e a avaliação da criança e, subsequentemente, de acordo com as 
invenções dos adultos para facilitar seu desenvolvimento.

Assim sendo, ao nos depararmos com esses dois templos sagrados e paradoxais, é 
que descortinamos nossa caminhada, uma viagem cheia de nuances míticas, de imagi-
nários, de representações, de expressões do cotidiano, que deverão, aqui, ser mediadas 
pelos pressupostos de várias ciências humanas e sociais, buscando uma análise que não 
se cristalize na visão hegemônica e homogeneizadora de mundo, e que busque se apro-
ximar do universo indígena, conferindo-se reconhecimento social, o que nos exigiu uma 
“vigilância epistemológica”13 quase que diuturna.

2. VOzES DAS CRIANÇAS: UMA FRONTEIRA ENTRE A 
CuLTuRA SATERÉ-MAwÉ E A VIoLÊNCIA SIMBÓLICA 

Os Sateré-Mawé concebem a infância como uma fase fundamental à preservação da 
cultura de seu povo. Aqui se reflete de forma muito efetiva o sentido da etnicidade que 
os envolvem, pois, apesar de estarem na cidade e conviverem com diversos elementos 
da cultura que os rodeia, esse povo indígena mantém vivo o sentimento de pertença ao 
seu grupo de origem, mesmo com traços culturais que se modificaram.

A esse respeito, Cunha (1986, p. 101) afirma que: 

13 Bourdieu (2007, p. 58). “A objetivação da relação do sociólogo com o seu objecto é, como se vê bem neste caso, a condição 
de ruptura com a propensão para investir no objecto, que está sem dúvida na origem do seu interesse pelo objecto. É pre-
ciso, de certo modo, ter-se renunciado à tentação de se servir da ciência para intervir no objecto, para se estar em estado 
de operar numa objectivação que não seja a simples visão redutora e parcial que se pode ter, no interior do jogo, de outro 
jogador, mas sim a visão global que se tem um jogo passível de ser apreendido como tal porque se saiu dele”.
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A construção da identidade étnica extraí assim, da chamada tradição, ele-
mentos culturais que, sob a aparência de serem idênticos a si mesmos, 
ocultam o fato essencial de que, fora do todo em que foram criados, seu 
sentido se alterou. Em outras palavras, a etnicidade faz da tradição ideologia, 
ao fazer passar o outro pelo mesmo; e faz da tradição um mito na medida 
em que os elementos culturais que se tornaram ‘outros’ pelo rearranjo e 
simplificação a que foram submetidos, precisamente para se tornarem dia-
críticos, se encontram por isso mesmo sobrecarregados de sentido. Extra-
ídos de seu contexto original, eles adquirem significações que transboram 
das primitivas.

Começamos por ouvir as crianças acerca de dois elementos que consideramos es-
senciais para compreender os seus jeitos de viver a infância: o ser criança e o brincar. An-
tes, porém, é preciso que fique claro que a concepção de infância para os Sateré-Mawé 
é definida pela existência de um ritual de transitoriedade, que demarca de forma muito 
clara o mundo infantil e o mundo adulto. O ritual da Tucandeira14, do qual apenas os 
curumins (meninos) podem participar, vai ser o balizador do fim da infância e o começo 
da preparação para exercerem papeis sociais que somente os adultos podem exercer. 
Segundo Cohn (2005, p. 09), “[...] não podemos falar de crianças de um povo indígena, 
sem entender como esse povo pensa, o que é ser criança e sem entender o lugar que 
elas ocupam naquela sociedade”.

Logo, sob o ponto de vista das crianças Sateré-Mawé, a infância e o ser criança podem 
assim definidos:

“Ser criança é muito bom, nós podemos correr, brincar, fazer um monte de coisas...” 
(Raquel, 09 anos).

“Eu gosto de ser criança, de ser menino, mas quando eu puser as mãos na luva das 
tucandeiras já vou ser homem”

(Gabriel, 7 anos).
“Não sei por que as meninas que moram aqui perto da nossa casa, aquelas que não são índias, 

fazem um monte de coisas que nós não fazemos... acho que as mães delas é que mandam”
(Taíza, 12 anos).

“É bom ser criança por que a gente não tem que ter filho, só de brincadeira”
(Talice, 9 anos).

Uma análise mais detalhada que se prenda em determinados trechos das falas das 
crianças nos conduzirão ao desvelamento mais específico dessa transição entre os pro-
cessos vividos no espaço urbano e os elementos da cultura dos Sateré-Mawé. A edu-
cação neste sentido é entendida como uma ação que ultrapassa os espaços escolares 
e se efetiva como a totalidade das experiências vivenciadas pelas crianças nos diversos 
contextos em que convivem.

Um exemplo bem claro dessa situação pode ser visto na fala de (Taíza, 12 anos), 
principalmente quando nos diz: “acho que são as mães delas que mandam”. Com essa afir-
mação aparece muita marcada a relação de poder que se estabelece em nossa sociedade 
onde os adultos determinam o que as crianças têm que fazer. Para os Sateré-Mawé isso 

14 WAUMAT, o ritual da tocandira, pode ser divido em três partes: a preparação; o ritual propriamente dito; a reintegração 
num novo status [...]. Durante o ritual propriamente dito, os jovens introduzem a mão numa luva de fibras onde são 
inseridas as formigas tocandiras (paraponera clavata sp), com o ferrão voltado para o interior. Esta ação é acompanhada por 
uma série de cantos, ao ritmo do chocalho, e uma dança da qual participam várias pessoas do grupo. (ÁLVARES, 2005, p. 05).
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é algo que causa estranheza, pois as crianças costumam fazer o que elas querem e não o 
que os outros, mesmo sendo os seus pais determinam. São elas que definem como vão 
brincar, de que vão brincar e a hora que querem fazer essas e outras atividades. A inter-
venção dos adultos acontece de forma mais corriqueira, fazendo parte do cotidiano das 
relações estabelecidas entre eles sem imposições. Eles dialogam com as crianças e procu-
ram definir com elas como se dá a forma como irão vivenciar as atividades do dia-a-dia.

É importante, porém, destacar que há algumas atividades em que as crianças não 
podem participar, pois a tradição define como sendo exclusivas dos adultos. Logo elas 
vivenciam essas atividades de longe, mas as reinventam como maneiras de representá-las. 
A forma de concretizar essa relação está no caráter de simbolizar e ressignificar para 
poder fazê-las, mas de fato elas não participam é o caso dos rituais transitórios e as 
questões mais voltadas ao trabalho que gera renda.

Para Bourdieu (2007, p. 10):

Os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social en-
quanto elementos de conhecimento e de comunicação [...] eles tornam 
possível o consensus acerca do sentido do mundo social que contribui fun-
damentalmente para a reprodução da ordem social: a integração lógica é a 
condição da integração moral.

Assim, a infância, para as crianças Sateré-Mawé, é um grande universo de aprendizagens, 
de liberdade, de escolhas e, sobretudo, de possibilidade de viver as mais diversas expres-
sões do seu cotidiano. Os pais falam das crianças com um respeito que nos faz desejar 
aprender a lidar com o mundo infantil da maneira deles. Elas são como nos disseram “ar-
tesãs do futuro” 15, que irão garantir a existência do seu povo. Nas palavras do cacique16 “... 
uma criança é o nosso maior tesouro, cada parente que nasce aqui para nós é sinal que Tupaná 
está nos dando mais vida e alegria, por isso fazemos muita festa para festejar quando uma das 
nossas mulheres tem criança”.

Apesar do estado de grande pobreza pela qual passa a comunidade e pelas precárias 
condições de vida, eles oferecem o que podem às suas crianças, tudo o que eles possuem é 
dividido com elas e entre elas, não importa o que seja, mas é preciso que as crianças possam 
se alimentar. Vivenciamos algumas situações em que só havia farinha de mandioca para comer. 
As mães misturavam com água e faziam o “Chibé” para que as crianças não passassem fome. 
Primeiro comiam as crianças e, quando sobrava alimento, os adultos iam dividindo entre eles.

A infância nesse grupo é cercada dessas questões fronteiriças, pois, ao mesmo tempo em 
que os adultos tentam manter a tradição do seu povo indígena, o espaço circundante é tam-
bém marcante em suas vidas. A comunidade fica dentro de um bairro de aproximadamente 
10 mil moradores, logo, não pode viver isolada dos diversos condicionantes do “mundo dos 
brancos”, como eles assim o denominam. As crianças reproduzem uma série de situações que 
elas observam no entorno da comunidade e principalmente nas práticas a que são submeti-
das nas escolas, mas sempre as ressignificando.

As brincadeiras, neste sentido, são espaços educativos riquíssimos que representam 
a maneira como as crianças concebem esse “entre-lugar”17 e buscam a partir de suas 

15 O uso do termo se explica pela confecção do artesanato, que é a principal fonte de sobrevivência do grupo, assim um 
artesão do futuro é um adulto promissor. 

16 Parte desta fala se encontra em uma série de conversas que foram gravadas tanto em vídeo como em áudio com o cacique.
17 Bhabha (1998). 
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próprias formas de reinventar as situações vividas, as suas culturas da infância indígena. A 
respeito de suas brincadeiras, assim nos expressaram:

“A brincadeira que eu mais gosto é a de casinha, por que nós arrumamos tudo, os 
quartos, a cozinha e também fazemos comida para todo mundo comer”

(Laiz, 8 anos).
“A gente brinca de um monte de coisas, de bola, de ônibus, de dinheiro, mas só não dá 
pra brincar muito quando tá chovendo, porque o barranco fica liso e aí a gente pode 

cair, tem que ficar em casa”
(Taíza, 12 anos)

“Brincar é muito bom, a gente passa o dia brincando e cantando um monte de música, 
como a da farinhada18... quer ouvir a gente cantar?”

(Késia, 10 anos).
“Quando a gente brinca também leva a vida a sério, até criança a gente tem pra cuidar...”

(Nandria, 5 anos)
“Nós brincamos de fazer a farinhada também, por que aqui na comunidade não dá pra 
fazer, minha mãe conta pra nós que lá no interior (referindo-se à aldeia) eles fazem a 

farinhada num formo grandão e todo mundo ajuda pra eles comerem”
(Mateus, 7 anos).

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focali-
zar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de 
diferenças culturais. Esses “entre-lugares” fornecem o terreno para a elabo-
ração de estratégias de subjetivação – singular e coletiva – que dão início a 
novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contesta-
ção, no ato de definir a própria idéia de sociedade. (BHABHA, 1998, p. 20). 

As diversas brincadeiras que acompanhamos e brincamos com elas nos remetem a uma 
dupla possibilidade de ver a realidade: tanto são vivenciados os elementos da cultura do seu 
povo, como situações presentes no cotidiano do espaço urbano do qual são moradoras. 
Um exemplo bem ilustrativo e que representa todo um contexto imaginário e imagético 
cercado dos elementos da sociedade circundante, é a brincadeira de ônibus. Esta represen-
ta, de forma muita explicita a “invasão” da cultura urbana, ressignificada pelas crianças no 
ato da brincadeira, mas muito arraigada aos modos de ser da sociedade, situação que influi 
para o adensamento dos costumes da cidade na forma de viver a infância dessas crianças.

As crianças para realizarem essa brincadeira, costumavam pegar um banco de ma-
deira bem comprido que é utilizado pelos adultos para as reuniões da associação. Além 
do banco são utilizados também um volante velho que elas encontraram no lixo e um 
pedaço de pau que serve como marcha para o “veículo”. As funções vão variando de 
acordo com o número de crianças que brincam e, muitas vezes, pela idade de quem está 
brincando. Este fator, por exemplo, não foi observado na brincadeira de casinha, mas aqui 
aparece de forma mais clara as questões hierárquicas que definem os papeis sociais.

18 O texto que apresentei na 31ª Reunião Anual da ANPED 2008, como título “Pra fazer a farinhada... muita gente eu vou 
chamar: contextos lúdicos diversificados e as culturas das crianças Sateré-Mawé” analisa, de forma mais específica, as 
brincadeiras e as músicas das crianças, principalmente a da farinhada. Para mais aprofundamentos, ver também: Mubarac 
Sobrinho (2007a; 2007b; 2008 a).
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Para ser o motorista precisa ser uma das crianças de maior idade que esteja partici-
pando, pois segundo elas “quem dirige o ônibus é um homem de cabelo branco…” (Raquel, 
09 anos). O motorista assume um papel de autoridade, aquele que pode dirigir, comandar, 
levar os demais, por isso precisa ser alguém mais velho.

Neste caso, temos presente duas questões importantes: a primeira ligada às tradições 
dos Sateré-Mawé, pois os mais velhos são sempre os que comandam pela sua sabedoria e 
experiência, é a valorização da vida e da longa caminhada percorrida por esse ser de mais 
idade, mas que considera a criança, ouvindo-a e tratando-a com respeito. Também encon-
tramos aqui presente, a segunda questão o autoritarismo, um elemento bem comum da 
sociedade urbana, onde os adultos são superiores as crianças e possuem autoridade para 
definir o que devem fazer, eles mandam e as crianças obedecem. Há neste caso um cho-
que, uma contradição ao mesmo tempo latente e presente no processo de constituição 
das crianças e a brincadeira representa esse “lugar de fronteira”.

Essa brincadeira reflete bem a “circularidade”, o “interstício” (BHABHA, 1998), pois, 
mesmo não tendo contato direto com outras crianças do bairro, já que elas brincam 
sempre entre elas mesmas, suas brincadeiras transitam entre esses dois “mundos”, cons-
truindo um “universo simbólico”19 que se apresenta de forma bastante densa nas formas 
como elas lidam com a vida cotidiana dos dois espaços. Ao mesmo tempo mantem-se 
um elemento da cultura tradicional de seu povo e vive-se algo eminentemente presente 
na cultura da sociedade urbana.

As outras crianças que participam da brincadeira vão atrás como passageiras. São as me-
nores, aquelas que serão “levadas ao seu destino”. Precisam ser conduzidas. Ao indagarmos a 
elas quem já havia andado de ônibus, somente uma das crianças respondeu afirmativamente, 
porém, como existe uma parada bem na frente da comunidade, elas observam diariamente a 
forma como as pessoas pegam o ônibus, pagam, sentam e vão embora. Elas representam essas 
funções de forma muito peculiar, inclusive criando nomes para os lugares onde o ônibus irá 
parar. Nomes que só existem nos seus imaginários. O dinheiro, por exemplo, são folhas de 
árvore e, de acordo com o tamanho de cada folha, vale mais ou menos.

Para Elias (1994, p. 144):

A relação entre os símbolos e os objetos que representam não é, necessa-
riamente, idêntica em todos os casos. No caso da simbolização lingüística, 
esta é diferente daquelas que encontramos na relação entre os modelos 
teóricos e os objetos que eles representam.

Pensar esse espaço das brincadeiras como fundamental para a construção de uma 
cultura coletiva é sem dúvida uma tarefa de importância ímpar, pois as crianças pare-
cem compreender de forma muito clara a constituição objetiva do espaço. Brincar é 
uma “performance”20 que se remete diretamente às atividades diárias vividas pelos adul-
tos e possibilita às crianças interferirem nessa realidade de forma dialógica e relacional 
(BOURDIEU, 2007), construindo papeis sociais nos quais as suas formas de interpretar 
a realidade apresentam-se, inclusive, como expressão de seus questionamentos sobre os 
determinismos frente às suas possibilidades de enfrentamento do mundo. 

19 Segundo Elias (1994, p. 07) “[...] a constituição dos seres humanos exige que os seus produtos culturais sejam específicos da 
sua própria sociedade”

20 A performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional: nesse contexto ela aparece como uma ‘emer-
gência’, um fenômeno que sai desse contexto ao mesmo tempo em que encontra lugar. Algo se criou, atingiu a plenitude e, 
assim, ultrapassa o curso comum dos acontecimentos (ZUMTHOR, 2007, p.31).
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Entre os Sateré-Mawé, as crianças são membros ativos da sociedade. Apesar de esta-
rem no espaço urbano – ou seja, fora de seu meio tradicional –, eles compreendem a in-
fância como uma etapa da vida que se sustenta no convívio coletivo e respeitoso, ou seja, 
a educação é um fator fundamental nesse processo, como nos afirma Melià (2000, p. 12):

Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias próprias, 
das quais uma foi precisamente a ação pedagógica. Em outros termos, conti-
nua havendo nesses povos uma educação indígena que permite que o modo 
de ser e a cultura venham a se reproduzir nas novas gerações, mas também 
que essas sociedades encarem com relativo sucesso situações novas. 

O desvelamento dessa moldura imperfeita da infância – como fez Bourdieu ao criticar 
fortemente o sistema francês – contribui para reconhecermos que os problemas sociais 
não devem pesar sobre as costas das crianças, culpabilizando-as dos seus “fracassos”21. 
Há de se perceber os diversos condicionantes simbólicos que interferem na formação 
desses agentes sociais, que impregnados pelo “habitus”, reiteram a perpetuação dessa 
sociedade anacrônica e cada vez mais desigual.

Habitus não é destino. Habitus é uma noção que me auxilia a pensar as 
características de uma identidade social, de uma experiência biográfica, um 
sistema de orientação ora consciente ora inconsciente. Habitus como uma 
matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas. Embo-
ra controvertida, creio que a teoria do habitus me habilita a pensar o pro-
cesso de constituição das identidades sociais no mundo contemporâneo. 
(BOURDIEU, apud SETTON, 2002, p. 02). 

Logo, as crianças Sateré-Mawé têm negadas, pelo trabalho educativo desenvolvido 
pelas escolas, as suas formas de se relacionar com o “mundo dos brancos” e são leva-
das a culpabilizarem-se por serem diferentes, pois o modelo escolar não considera os 
elementos de sua cultura como componente da cultura escolar nem, muito menos, da 
cultura da escola22. Nestas situações, apresentam-se claramente casos bem típicos de 
Violência Simbólica. 

Sob esse foco, a educação escolar funciona como reprodutora da estrutura de poder 
contribuindo para a submissão presente na condição dos indivíduos. Pode-se dizer que as 
crianças Sateré-Mawé, na lógica da escola, não possuem capital simbólico e capital cultural, 
já que suas possibilidades de investir na educação são mínimas, devido a sua condição cul-
tural e de vida. Portanto, sob tal perspectiva, o discurso da igualdade no sistema capita-
lista é praticamente inexistente, ou seja, uma prova viva do poder da Violência Simbólica.

21 Kramer (2003) trabalha essa questão ao criticar o modelo de educação compensatória fortemente implementada no Brasil 
no regime militar e que culpava as crianças e suas famílias pelos seus fracassos, esquivando a escola e o poder público de 
suas responsabilidades sociais.

22 De acordo com Forquin (1996) não se deve confundir cultura escolar com cultura da escola, pois elas, apesar de estarem 
imbricadas, representam elementos teóricos distintos no processo de entendimento da organização do trabalho escolar. 
Para o autor a cultura da escola deveria alavancar um processo de mudança na cultura escolar, caso valoriza-se as 
experiências sociais que permeiam a escola e as diversidades que constituem o mundo cotidiano que a cerca.
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CoNSIDERAÇÕES FINAIS

As leituras das obras e o confrontamento – ainda que apenas levando-se em conside-
ração poucos elementos – do cotidiano da pesquisa realizada com as crianças Sateré-Ma-
wé, permite-nos afirmar que as análises feitas por Bourdieu são extremamente viáveis 
para nossa realidade educacional, contribuindo para que consigamos enxergar as atuais 
estratégias que têm provocado uma desqualificação das diferenças culturais. É preciso 
promover espaços de discussão que desvelem tais papeis, contribuindo dessa forma para 
a consolidação de um sistema escolar menos fantasioso, que se pauta numa lógica de 
objetivos proclamados, mas, no dia-a-dia, conspira para o enfraquecimento da educação 
enquanto possibilidade social de melhoria da estrutura vigente.

Perceber o cotidiano das crianças Sateré-Mawé – através da pesquisa realizada – 
como engendrador de práticas sociais e culturais reais, permite o desvelamento das 
estratégias de “conversão e reconversão” das estruturas sociais de dominação, através 
da ação escolar, que, integrada a uma visão crítica da realidade, pode contribuir para a 
construção de um projeto de escola que se proponha a lutar pela consolidação de uma 
sociedade democrática pautada na diversidade.

É nessa possibilidade de transgressão que se sustenta nossa análise acerca do traba-
lho educacional, da formação docente e nas representações da infância, pois entender 
que as crianças indígenas possuem uma conjuntura social diferenciada, não deve reduzi-
-las a condição de expropriadas sob a forma de “Habitus”. Muito pelo contrário, contri-
bui para a afirmação da possibilidade de sedimentação de um outro lócus com elas e 
para elas23. Pois para Bourdieu (2001, p. 21):

O espaço de posições sociais se retraduz em um espaço de tomada de 
posições pela intermediação do espaço de disposições (ou do Habitus); 
ou, em outros termos, ao sistema de separações diferenciais, que definem 
as diferentes posições [...] do espaço social corresponde um sistema de 
separações diferenciais nas propriedades dos agentes [...], isto é, em suas 
práticas e nos bens que possuem.

Assim, reforçamos nosso entendimento de que as coisas são, e ao mesmo tempo não 
são da forma como aparecem a nós24. Essa possibilidade rigorosa de análise e percepção 
da sociedade e da educação, proposta por Bourdieu, é um dos pontos fundamentais para 
continuarmos acreditando na transformação social. Por isso, ainda que introdutoriamen-
te – como relatado neste texto e vivenciado em nossa experiência –, as práticas edu-
cativas com as crianças indígenas devem compor o cotidiano das instituições de ensino 
com mais frequência, o que tende a contribuir para a construção de novas estratégias de 
enfrentamento a esse modelo de sociedade que uniformiza as crianças e, consequente-
mente, todos os seus membros.

Nessa perspectiva, apoiamo-nos nas palavras de Bourdieu (1999, p. 183) para reforçar 
essa importância:

23 “Em seu livro The Little Prince (Principezinho) (1945), Antoine Saint-Exupery escreve que os adultos não podem por si pró-
prios compreender o mundo do ponto de vista da criança e, consequentemente, necessitam que as crianças o expliquem. 
Este é um conselho sábio para investigadores da infância. Somente ao ouvir e escutar o que as crianças dizem e ao tomar 
atenção à forma como comunicam conosco é que se fará progresso nas pesquisas que se levam a cabo com crianças, mais 
do que, simplesmente, sobre as crianças” (CHRISTENSEN; JAMES, 2005, p. XIX). 

24 Bourdieu (1998)
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Tudo leva a crer que um brusco desligamento das oportunidades objetivas 
com relação as esperanças subjetivas sugeridas pelo estado anterior das 
oportunidades objetivas é de natureza a determinar uma ruptura na ade-
são que as classes dominadas- subitamente excluídas da corrida, de forma 
objetiva e subjetiva- atribuem aos objetivos dominantes, até ao tacitamente 
aceitos, e, por conseguinte, tomar possíveis a invenção ou a imposição dos 
objetivos de uma verdadeira ação coletiva.

Os caminhos não estão prontos, pelo menos os que queremos, pois as práticas crista-
lizadas estão aí para continuarem sendo reproduzidas, mas não é por elas que queremos 
seguir. Fazer novas opções é revestir de significado a ação docente do trabalhado edu-
cativo e do entendimento da realidade das crianças, como possibilidade de construção 
de metodologias de pesquisa e de práticas educativas que possam visualizar as peculiari-
dades da infância ao ouvir e escutar as crianças. Os desafios são muitos, mas vale à pena 
lutar para alcançá-los. As crianças, nas suas mais diversas formas de visibilidade, apesar de 
um grande movimento histórico que as invisibilizou, clamam por isso.
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RESuMEN

El presente artículo propone esbozar aspectos claves y tendencias del control de la 
gestión pública, y particulariza en el contexto de la Administración Pública angolana, 
donde el desarrollo de proyectos de inversión pública se ubica en un contexto altamen-
te exigente en cuanto a perfeccionamiento de la actuación de las instituciones públicas 
y mejora del desempeño de los proyectos en términos de eficiencia, eficacia y calidad. 
Para cumplir con dicho propósito, este trabajo estudia propuestas metodológicas sobre 
gestión y control en la Administración Pública, y particularidades del contexto público y 
el marco legal en Angola. Este análisis resulta en la identificación de tendencias y prácticas 
útiles para su aplicación en el mejoramiento de los proyectos de inversión social, condu-
cidos por instituciones públicas en Angola.

Palabras clave: gestión pública; control de gestión; proyectos de inversión social; admi-
nistración pública.

ABSTRACT

The present article attempts to analyze key issues in public management control while, at 
the same time, it puts special emphasis to the context of Angolan Public Administration 
whereby the development of public investment projects demands better performance 
rates, that is higher efficiency, effectiveness and quality standards. In order to fulfill the 
established goal, it is conducted an analysis of public management and control models 
around the world together with an insight of Angola´s public and legal environment. Such 
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study showed that there are relevant tendencies and practices which are proven to be 
useful for improving social investment projects, conducted by public institutions in Angola.

Keywords: public management; management control; social investment projects; public 
administration.

INTRoDuCCIÓN

En la actual coyuntura de restricciones financieras, de reducción de efectivos, unido 
a crecientes expectativas de los ciudadanos (Berg, Barry et al., 2008), y al surgimiento de 
nuevos problemas sociales y empresariales, el sector público, al igual que el sector priva-
do, está impelido a mejorar su desempeño (Carapeto e Fonseca, 2006).

De acuerdo a (Arnoletto e Díaz, 2009) plantean que esta responde al concepto de 
organización que realiza actividades orientadas a la creación de valor público, para ha-
cer posible y fructífera la convivencia humana; dicha organización constituye una unidad 
social formada por un conjunto de personas relacionadas entre sí y con su contexto de 
acuerdo a normas.

Las teorías contemporáneas de la Administración Pública se apropian de las ven-
tajas de promover una gestión orientada a los resultados, en contraste con la orien-
tación tradicional donde prevalecen los procedimientos y las normas (Bourgon, 2009; 
Clarke, 2010; González Bermúdez e Parra Villanueva, 2010; Oliveira Rocha, 2011; Lu-
ciano, 2012).

Tal como plantea (Gonçalves, 2006), uno de los supuestos en que se asienta la idea de 
orientar la gestión hacia los resultados esperados, es que esta genera dinamismo al inte-
rior de la organización, lo que resulta en el mejoramiento del desempeño organizacional.

En este entorno cambiante se denota la introducción de una visión gerencial en la 
Administración Pública (AP) y el advenimiento del término Gestión Pública; según los 
estudios de (Oliveira Rocha, 2011), mientras que el término Administración Pública se 
asume casi totalmente como burocracia o Old Public Administration, la Gestión Pública 
se asocia al cambio y la reforma de la administración pública, y pasa a denominarse New 
Public Administration (o “nueva gestión pública” en español); de manera que la primera 
significa seguir instrucciones, y la segunda implica proseguir objetivos y por consecuencia 
asumir la responsabilidad por los resultados. 

De manera general se percibe un tránsito de la AP hacia la Gestión Pública, mani-
fiesto por un conjunto de prácticas como resultan el creciente uso de herramientas 
gerenciales; la orientación de la gestión hacia los resultados y la satisfacción del 
ciudadano como cliente del servicio público; el desarrollo de mecanismos de evalua-
ción del desempeño y de control de la gestión; y la introducción de innovaciones y 
avances tecnológicos.

Como consecuencia, en el plano africano, la no aplicación adecuada de modelos téc-
nicos de gestión pública, junto a la falta de consolidación política de los Estados consti-
tuyen causas fundamentales de los problemas de subdesarrollo humano, el crecimiento 
económico disperso, la corrupción y las fallas en el funcionamiento administrativo de 
sectores como la salud, la educación, la vivienda, y los servicios comunitarios y sociales 
(Luciano, 2012).
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En consecuencia, este artículo presenta un análisis sobre las tendencias que exhibe el 
control de gestión en la administración pública, para posteriormente delinear las particu-
laridades de la Administración Pública angolana y el comportamiento de estas tendencias 
en el desarrollo de proyectos públicos.

1. DESARRoLLo
1.1 Particularidades del control de la gestión pública

La aplicación de los sistemas de control de gestión en el sector público data de la dé-
cada de los 70. Las organizaciones privadas desarrollaron sistemas de control de gestión 
para medir el desempeño de sus organizaciones. En el sector público, inicialmente tenía 
otra connotación: el término accountability, ampliamente utilizado, significaba apego a 
las reglas, hasta que gradualmente se incorporó otro objetivo, la necesidad de evaluar la 
efectividad de la gestión publica (Salvatierra Zapata, 2009).

El modelo de gestión tradicional se rige por medio de reglas y normas de las que no 
es posible apartarse y el control de gestión se centra en los procedimientos, a fin de ase-
gurar que la normativa sea respetada. Sin embargo, resulta necesario introducir cambios 
en la gestión de las instituciones estatales para que éstas respondan con mayor rapidez 
y efectividad, con prioridad en las nuevas demandas de la sociedad a la par de respetar 
la normatividad vigente. Por lo tanto, utilizar tanto el control de gestión por resultados 
como el control sobre procedimientos permite evaluar la acción del Estado de modo 
más realista ya que se presta atención a la relevancia, la efectividad y la eficiencia con que 
el Estado actúa en beneficio de la sociedad (Rodríguez Larreta e Repetto, 2000).

Sólo mediante la adopción de medidas de control del desempeño, el sector público 
podrá conseguir y verificar cambios reales en la situación de los ciudadanos (Salvatierra 
Zapata, 2009). Adicionalmente, los defensores de la aplicación de instrumentos de con-
trol de gestión en la esfera pública recurren a los conceptos de adaptación e innovación 
y consideran que la aplicación de una técnica originada en el sector privado necesita no 
sólo de adaptaciones para adecuarse a las peculiaridades de este ambiente organizacional, 
sino además disponer de herramientas innovadoras propias (Berland e Dreveton, 2006).

La preocupación por la generación de mecanismos de control social, apunta a pro-
veer al Estado de una eficaz herramienta para maximizar su rendimiento: la implemen-
tación de políticas que conviertan al principal cliente de las organizaciones públicas, el 
ciudadano, en agente del control de gestión (Rixon, 2010).

Plantea (Zambrano Duque, 2008) que un sistema de control de gestión de la ”pro-
ducción” pública sólo se justifica y adquiere sentido si le proporciona viabilidad al plan, a 
partir de información sobre la aplicación de insumos para generar productos y obtener 
resultados y la interacción con los actores relevantes, a diferencia del tradicional control 
del gasto presupuestario, que es más casuístico. Sin embargo, el control de gestión aporta 
información al control del presupuesto.

En otras palabras, la planificación y elaboración del presupuesto debe estar orgánica-
mente articulada al control de gestión, que además de ser una exigencia legal constituye 
una moderna, práctica y útil herramienta gerencial que permite maximizar la eficiencia, 
eficacia y efectividad del gobierno (Arenas De Mesa e Berner Herrera, 2010). 
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En la nueva gestión pública el presupuesto basado en resultados forma parte de su 
desarrollo en varias regiones del mundo, especialmente Estados Unidos, algunos países 
de América Latina y Europa (García Sánchez, 2007; Salvatierra Zapata, 2009; Arenas De 
Mesa e Berner Herrera, 2010; Guo e Neshkova, 2013).

1.2 Modelos de gestión y control en la Administración Pública

Los planteamientos anteriores han generado propuestas conceptuales concretadas 
en modelos que enfatizan en la gestión y control de organizaciones públicas basado en 
la adopción de herramientas gerenciales para mejorar su desempeño (Makón, 2000; Ro-
dríguez Larreta e Repetto, 2000; Secretaría Técnica De La Presidencia San Salvador, 2001; 
Silva Guimarães, 2003; Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile, 
2000 Citado por Colectivo De Autores, 2004; Keller Fuchter, 2005; Aedo Martínez, 2007; 
Suárez Barraza, 2007; González Bemúdez, 2010; Larraín, 2011; Baker, 1994 Citado por 
Oliveira Rocha, 2011; Carreño Mendoza, 2012; Pérez García, 2013). El análisis de estos 
modelos arroja como resultados que:

 y los países o regiones fundamentales en que se desarrollan son: América Latina 
(Chile, Brasil, Colombia, Ecuador), Europa, Estados Unidos; sin embargo no se 
hace referencia a un modelo propio del panorama africano; 

 y sus puntos comunes son: considerar las etapas planificación, evaluación y control, 
utilizar la planificación estratégica como punto de partida, basarse en indicadores 
de desempeño (eficiencia, eficacia, economía y calidad) para la evaluación de los 
resultados; 

 y se destaca una evolución en cuanto a conceptos y herramientas que se incorpo-
ran, dígase control por resultados e indicadores de desempeño; alineación con 
el marco legal normativo; enfoque estratégico y técnicas gerenciales; orientación 
al ciudadano y énfasis en la calidad del servicio; mejora continua, enfoque de 
procesos, sistemas integrados de gestión y BPM (Business Process Managment o 
Gestión de procesos de negocio en español), monitoreo y gestión del desempeño 
(Cuadro de Mando Integral); despliegue desde el gobierno central hasta munici-
pios; retroalimentación; y

 y aunque se consideran los principios de transparencia, la necesidad de mecanis-
mos de interacción con ciudadanos y grupos de interés y la gestión de proyectos 
y programas públicos, el tratamiento de estos elementos deja brechas para el 
desarrollo de propuestas metodológicas que integren estas buenas prácticas en 
el control de la gestión de proyectos públicos ajustados al entorno africano y, 
particularmente, angolano.

1.3 Contextualización de la Administración Pública angolana.

Particularmente en Angola, la inversión pública es un componente determinante para 
el crecimiento económico, ya sea como variable de constante análisis de la economía, o 
como elemento de la función de producción global, pues contribuye a la determinación 
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del nivel general de la actividad económica como factor de relevancia en la mejora de las 
condiciones del funcionamiento de la sociedad, fundamentalmente para el nivel de vida 
de la población.

Debido a la relación profunda entre la inversión pública y la actividad económica 
general, la intervención del estado debe ser objeto de una exigente evaluación econó-
mica y social. Es por eso que se plantea la necesidad de reorganizar las finanzas públicas 
y mejorar la gestión del estado como parte de la estrategia de perfeccionamiento de la 
prestación de servicios en la administración pública (Dos Santos, 2012).

A principios de la década del 2000 las finanzas del país se alteraron significativamente, 
el estado está llamado a profundizar en aspectos tales como las modalidades de inter-
vención en la economía, la mejora de su desempeño, el aumento de la transparencia en 
sus gastos, y la aproximación a las necesidades de los ciudadanos (Silva, 2009; Proyecto 
Decreto Presidencial, 2010).

El marco regulatorio y legal introduce una referencia teórica y de buenas prácticas 
en la gestión de proyectos de inversión que regula: el proceso de preparación, ejecución 
y seguimiento del programa de inversión (Decreto N.120, 2003); la selección, con trans-
parencia, de proyectos de inversión estatal de mayor valor económico-social (Decreto 
Presidencial N. 24, 2010); la fiscalización de los gastos estatales, la identificación de fallos 
e insuficiencias que afecten la rentabilidad social de las inversiones públicas y la intro-
ducción de ajustes necesarios (Decreto Presidencial N. 31, 2010) y la materialización de 
una cultura de gestión basada en resultados, medidos por indicadores y de un modelo 
integrado de seguimiento y evaluación de proyectos, que contemple evaluaciones antes, 
durante y después (Decreto Presidencial N. 24, 2010; Decreto Presidencial N. 31, 2010).

Sin embargo, un análisis crítico del Decreto 120/03 denotó limitaciones en su ins-
trumentación y, por ende, potencialidades de mejoramiento, debido a aspectos como 
(Decreto Presidencial N. 24, 2010): insuficiencias en recursos humanos técnicamente 
capacitados; realización de pocas acciones de formación; dificultades de comunicación y 
falta de adecuación de los sistemas de información; realización de análisis y estudios sin 
considerar las tipologías de proyectos, ni criterios de urgencia y prioridad; afectación en 
los plazos dedicados a la preparación y los costos de proyectos más complejos, originada 
como posible consecuencia de lo anterior; y la inexistencia de evaluaciones de consisten-
cia y de desempeño, aún cuando se reguló la obligatoriedad de los estudios de impacto.

A su vez, la agencia consultora para el Ministerio de Planificación detectó, como 
dificultades en la gestión de proyectos en sus tres fases (selección y licitación de obras 
y proyectos; implementación y conclusión de proyectos y; costos, pagos y beneficios), 
las siguientes: debilidades en los procesos de selección de proyectos, prácticas muy len-
tas de licitación de obras; atrasos sistemáticos en la preparación e implementación de 
proyectos, bajas tasas de conclusión de proyectos asociadas a grandes pérdidas; pagos 
no programados y efectuados fuera del contrato; y obtención de beneficios muy in-
feriores a lo previsto (Lomba, 2011)processuais e metodológicos para a eficiência da 
gestâo do investimento público</title><secondary-title>Primeiro Seminario Técnico e 
Metodológico sobre Programaçâo, Gestâo e Avaliaçâo do Investimento Público</secon-
dary-title></titles><dates><year>2011</year></dates><pub-location>Luanda</pub-
location><urls></urls></record></Cite></EndNote>. 

Estos problemas en la gestión de proyectos y obras con riesgo de comprometer los 
niveles de eficiencia y eficacia esperados por el gobierno nacional, se corroboran, en 
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instituciones públicas municipales de la provincia de Huambo como se muestra a conti-
nuación (Gabinete De Estudos E Planeamento, 2012):

 y por un lado, los actuales sistemas de formación de los funcionarios públicos no 
pueden enfrentar las metas a cumplir por el gobierno a mediano y largo plazos; se 
carece de un sistema de control de la ejecución de proyectos y de sus programas, 
basado en el desempeño; los programas de desarrollo económico y social no se 
elaboran de acuerdo con la prioridad definida para las inversiones públicas; los 
proyectos no cumplen con los parámetros de tiempo y calidad establecidos; ni se 
alinean a las políticas económicas globales; existen deficiencias en la fiscalización 
como instrumento que garantiza la moralidad y la transparencia del bien público;

 y por otro lado, la información sobre los proyectos sectoriales y municipales no lle-
ga a nivel de provincia con el tiempo suficiente para su revisión y la consideración 
más precisa de los proyectos a elegir. Como consecuencia, el proceso de consoli-
dar y pre seleccionar para el nivel nacional no es el adecuado y, en ocasiones, los 
proyectos propuestos no son los que la provincia considera como prioritarios; y

 y finalmente, como resultado de lo anterior, el desarrollo de los proyectos, en la 
provincia de Huambo, durante el período 2008-2011 se comportó, como pro-
medio anual, de la manera siguiente: a) se culminaron un 41% de proyectos b) 
no se iniciaron 11 proyectos por año y; c) en cuanto al presupuesto, el grado de 
ejecución financiera de los proyectos más críticos alcanza un 82,7%, en contraste 
con su grado de ejecución física de un 45%.

Estos aspectos revelan la necesidad y pertinencia de herramientas que posibiliten un 
adecuado control de la gestión pública, en virtud de garantizar la eficiencia y eficacia en el 
uso del presupuesto destinado por el estado para el impulso de proyectos económicos 
y sociales. Este reclamo es avalado por especialistas que apuestan por la utilización de 
métodos y el concurso de diversas áreas del conocimiento en la elaboración de proyec-
tos (Nota Editorial, 2011).

En este sentido, el propio marco legal y regulatorio ilustra los vínculos con enfoques 
y prácticas de gestión, como por ejemplo el control de gestión, la gestión de proyec-
tos, la elaboración de presupuestos y la evaluación del desempeño (Cuadro 1) lo que 
permite sustentar que el desarrollo de las funciones públicas reconoce la posibilidad y 
necesidad de introducir herramientas gerenciales que perfeccionen el desempeño de la 
AP en Angola.
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Cuadro 1 Vínculo del marco legal y regulatorio con el desarrollo de enfoques de 
gestión en la AP de Angola (Elaboración propia4).

Leyes o Decretos Enfoque de Gestión

31/10 de 12 de Abril.
Aprueba la reglamentación del proceso de preparación, 

excusión e seguimiento del Programa de Inversión Pública.
Gestión de proyectos.

9/97 de 17 de Octubre
39/09 de 17 de Agosto

Control Interno de la ejecución del presupuesto, buena 
aplicación de los recursos públicos, ejecución de obras y 

servicios.

Control de gestión, gestión de 
presupuesto.

36/09 de 12 de Agosto,
Aprueba la reglamentación del sistema contable del estado 
y el plan de cuenta del estado aplicable a todos los órganos 

del sector público administrativo.

Control de gestión.

93/10 de 07 de Junio,
Aprueba el estatuto orgánico del Ministerio de las Finanzas Gestión del presupuesto.

94/10 de 08 de Junio,
Aprueba el estatuto orgánico del Ministerio del Planificación.

Control de gestión, gestión de 
proyectos.

17/10 de 29 de Julio,
Aprueba la organización y funcionamiento de los gobiernos 

provinciales, de las administraciones municipales y 
comunales

Control de gestión.

3/10 de 29 de Marzo,
Probidad Pública; define los deberes, responsabilidad y las 

obligaciones de los servidores públicos en su actividad 
cotidiana.

Control de gestión, control del 
desempeño

Una herramienta que permite diagnosticar el nivel de acercamiento a la Gestión Pú-
blica deseada (aplicada en Huambo /Angola), y que sobre su base permite desarrollar un 
plan de acción para la mejora es la que se muestra en el Cuadro 2.

4 Las leyes y decretos fueron tomados de (Ministerio Da Administração Pública Emprego E Segurança Social, 2011).
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Cuadro 2 Evaluación del nivel de la Gestión Pública (Elaboración propia)

Valore en qué nivel se encuentra la organización según la escala definida (1 al 5: 1- muy mal, 
2- mal, 3- regular, 4- bien, 5- muy bien). Coloque el número en la parte delantera de la pregunta.
Sobre su organización diga:
___ A) ¿Tiene definida su proyección estratégica? Entiéndase misión (propósito general), 
objetivos, prioridades y plan de acción para alcanzarlos.
___ B) ¿Está orientada hacia la obtención de resultados definidos por la misma? 
___ C) ¿Implementa la gestión por proceso?
___ D) ¿Se caracteriza por trabajar en equipo?
___ E) ¿Organiza, gestiona y controla los recursos organizativos (humanos, financieros, etc.) y 
los resultados alcanzados?
___ ¿Los planes son flexibles? 
___ ¿Las acciones de la organización están articuladas con la proyección estratégica de la misma? 
(manifiesta en el plan de acciones).
___ ¿La organización aplica un sistema de control estratégico para contribuir al alcance de sus 
objetivos?
___ ¿La estructura organizativa se caracteriza por ser transparente, confiable, y tienen definidos 
los sistemas informativos?
___ ¿Los procesos de la organización son transparentes, responden a las proyecciones 
estratégicas, aplican la mejora continua y están enfocados a los clientes?
Sobre la gestión del personal de trabajo, diga:
___ ¿Se supera continuamente al personal involucrado en la gestión?
___ ¿Los trabajadores son capaces de dominar el contenido de diversos puestos de trabajo? 
___ ¿Los incentivos salariales del personal de la Administración Pública se consideran altos para 
la complejidad de los trabajos y la responsabilidad que poseen?
Sobre la gestión de la organización diga:
___ A) ¿La organización posee orientación a la calidad de los servicios? 
___ B) ¿Está enfocada a la satisfacción de las necesidades del ciudadano? 
___ C) ¿Se caracteriza por la aplicación de innovaciones, de las comunicaciones, avances 
tecnológicos y de información?
___ D) ¿Se basa en el ciclo de maduración del gobierno electrónico?
Sobre la aplicación del enfoque de proyectos diga:
___ A) ¿La toma de decisiones se realiza en coordinación con el equipo de trabajo? 
___ B) ¿Existen mecanismos de control de la planificación y desarrollo de los proyectos? 
___ C) ¿Satisfacen la demanda de la población?
___ D) ¿Tienen la capacidad de satisfacer esta demanda?
___ ¿Las relaciones con los ciudadanos son de carácter burocrático? 
___ ¿La dirección de la organización se establece según la influencia de presiones políticas?
___ ¿Considera que su organización realiza gestión pública? 

CoNSIDERACIoNES FINALES

Ante la escasez de recursos financieros, el creciente nivel de participación y exi-
gencias de la ciudadanía y la consecuente necesidad de mejorar el desempeño, la AP 
comienza a introducir una visión gerencial en sus organizaciones, lo que provoca un 
tránsito hacia la Gestión Pública, manifiesto en un conjunto de prácticas como resultan 
el creciente uso de herramientas gerenciales; la orientación de la gestión hacia los resul-
tados y la satisfacción del ciudadano como cliente del servicio público; el desarrollo de 
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mecanismos de evaluación del desempeño y de control de la gestión; y la introducción 
de innovaciones tecnológicas. 

Se denota actualmente una tendencia hacia utilizar tanto el control sobre pro-
cedimientos como el control de gestión por resultados con énfasis en la eficacia, la 
efectividad y la eficiencia con que el Estado actúa en beneficio de la sociedad. Precisa-
mente, se reconoce que mediante la adopción de medidas de control del desempeño, 
el sector público puede conseguir y verificar cambios reales en la situación de los 
ciudadanos.

Del análisis de los modelos de gestión y control en la AP consultados en la literatura, 
resaltan, primero, coincidencias en la consideración de las etapas planificación, evaluación 
y control; segundo, su difusión en Estados Unidos y países de Europa y América Latina; 
tercero, la incorporación gradual de conceptos como el control por resultados, la alinea-
ción con el marco legal, el enfoque estratégico, la orientación al ciudadano y a la calidad 
del servicio, la mejora continua, el enfoque de procesos, la gestión del desempeño, el des-
pliegue desde el gobierno central hasta municipios, y la retroalimentación; y, finalmente, 
que existen brechas en el desarrollo de propuestas metodológicas que integren buenas 
prácticas de transparencia, interacción con ciudadanos y grupos de interés, y gestión de 
proyectos, ajustados al entorno legal y regulatorio angolano. 
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RESuMo

Neste trabalho se faz um resumo do desenvolvimento dos jardins botanicos e o trabalho 
desenvolvido pelo Jardin Botanico da Universidade de Matanzas, Cuba, en função da edu-
cação ambiental e a docência da cadeira Botânica Geral e Botânica Sistemática.

Palavras-chave: Jardim Botânico; Educação ambiental.

RESuMEN

En este documento se hace un resumen del desarrollo de los jardines botánicos en cuba y el 
trabajo desarrollado en el Jardín Botánico de la Universidad de Matanzas, Cuba, en función de 
la educación ambiental y la docencia de la asignatura Botánica General y Botánica Sistemática.

Palabras clave: Jardín botánico; Educación ambiental.

INTRoDuÇÃo

O desenvolvimento científico e tecnológico é um dos fatores mais influentes na so-
ciedade contemporânea. A globalização do mundo, a riqueza e o poder de polarização, 
seria impensável sem o avanço das forças produtivas que a ciência ea tecnologia torna-
ram possível (Nunez, 2007).

1 Botânica. Instituto Superior de Ciências da Educação do Huambo. Angola / Universidade de Matanzas. Cuba. E-mail: 
aingrobledo@yahoo.com

2 Botânica. Universidade de Matanzas. Cuba. E-mail: lenia.robledo@umcc.cu
3 Botânica. Universidade de Matanzas. Cuba.
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Os sistemas educativos, de nível primário para até de pós-graduação, são dedicados 
ao ensino de ciências, os conteúdos, os métodos, as línguas.Tem que saber sobre ciência, 
mas devemos nos esforçar para saber algo sobre ciência, especialmente, em seus traços 
culturais, conceitos éticos que envolvem o metabolismo e a sociedade (Nunez, 2007).

Ciência, tecnologia e educação. Em qualquer país do domínio da ciência e da tecnologia 
deve ser realizada por grupos de cientistas e capacidades técnicas (Castro Diaz-Balart, 2003).

Ter um jardim na cidade de Matanzas e áreas onde podem fazer atividades de ensino 
é de grande importância para o funcionamento do mesmo pode-se verificar o estado 
da vegetação da região e promover procedimentos que contribuem para a educação 
ambiental e a conservação da natureza.

Os jardins botânicos tropicais são totalmente reconhecidos como legado importante 
e insubstituível para a investigação de plantas, seus usos para o benefício da humanidade, 
para educar as pessoas sobre os aspectos de sua vida, sua diversidade e sua interde-
pendência com outros elementos do ecossistema, como instrumentos eficazes para a 
conservação da flora e do desenvolvimento de uma cultura ambiental.

A criação de um jardim botânico para a cidade de Matanzas foi sonho de vários es-
tudiososda Botânica, incluindo: Alfredo Sebastian Morales (1823-1900) édepois, Joseph F. 
Wegener González (1910-1967), os dois professores do departamento de Ciências da 
Escola Secundária. A província de Matanzas tem muitos sítios com vegetação de mator-
raisespinhosos xeromórficos sobreserpentina, vegetação de matorrais costeiras, lugares 
como o pântano da Zapata, os “Vales Yumuri”; propôs alguns para criar um jardim botâni-
co, mas não até 1993, tricentenário da cidade na execução do projecto para a sua criação 
nas áreas da Universidade de Matanzas (Perez, 1993).

O projeto Jardim Botânico da Universidade de Matanzas tem três áreas: Introdução, 
relação planta ambiente e coleções. Atualmente estabelecida área de ensino com mais de 
35 famílias de plantas que têm sido exploradas principalmente no ensino da faculdade de 
agricultura nas aulas de botânica, é o resto da comunidade universitária e de escolas de 
vários níveis de ensino.

O objetivo desta pesquisa é expor a importância do impacto social, científico e para a 
natureza dos Jardins Botânicos refletindo nas experiências do Jardim Botânico de Matanzas.

1. DESENVoLVIMENTo

O cultivo de plantas é uma prática inerente à sociedade desde os tempos pré-históri-
cos da barbárie em seu estágio inferior, tanto no velho mundo como na América (Engels, 
1891 em Leiva, 1981).

A evolução no crescimento das plantas com fins alimentares, como para o desenvol-
vimento econômico e ornamental, é determinada durante a abordagem e desenvolvi-
mento de jardins botânicos.

Na China, sabe-se que era uma arte de jardinagem há mais de dois milênios. Os povos 
árabes criaram jardins que combinam cores decorativas e aromas de plantas com som e 
água leve (González, 1974 em Perez, 1993).

Sabe-se que existem em muitos lugares ao redor do Mediterrâneo e na China desde 
tempos imemoriais é a mais antiga de que se tem notícia, são os jardins reais de Ptolo-
meu III no Egipto, planejado por volta do ano 1500. C. Nekht pelo jardineiro mestre, a 
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de Aristóteles em Atenas, em 350 a.C., que aconteceu após sua morte, a ser dirigido por 
Teofrasto de Éfeso, primeiro autor botânico europeu, castor Anonios que de Roma no 
primeiro século. C. é o lendário Shen Nung (2800 a.C., China), com alguns deles introduz 
o estudo dos poderes de cura das plantas (Pattison, 1984, em Leiva, 1981).

1.2 Primeiro Jardim Botânico Mundo.

Ligada aos mosteiros proliferava na Europa medieval um tipo de jardim especializado 
no cultivo de ervas medicinal, chamado “Horti Medici”, relacionado com a educação 
médica e prática médica.

O primeiro jardim da era atual é Pisa fundado em 1543, seguidos por aqueles de Pádua 
(1545), Leiden, na Holanda, (1577), Leipzig, Alemanha (1579), Montpellier, França (1593) e 
na Grã-Bretanha, Oxford (1621), Chelsea (1673) e Edimburgo (1690), de Petrogrado, Rús-
sia (1713) e entre os mais famosos do Kew Royal in London (1759), o principal centro eu-
ropeu para a introdução e distribuição de plantas tropicais (Leiva de 1980, em Perez, 1993).

Em Petrogrado, capital da Rússia, foi fundado pelo zar Pedro I um jardim de plantas 
medicinais, em 1713, em uma das ilhas do delta do rio Neva, com 1.580 espécies (Bara-
now de 1962 em Perez, 1993).

1.3 Colonialismo e sua influência sobre a fundação do Jardim Botânico.

Entre os séculos XVIII e XIX, as grandes potências coloniais (Inglaterra e França), 
desenvolverem jardins botânicos, tanto na metrópole e nas colônias, com Objectivos 
marcadamente econômico na estratégia colonial de explorar plenamente os novos re-
cursos para ansiosos olhos Europeus revelou a cada dia.Os jardins foram utilizados para 
o estudo ea introdução de novas plantas úteis na agricultura, horticultura, silvicultura e 
indústria dos impérios (Pérez, 1993).

O “Royal Botanic Gardens” Kew, na Inglaterra, foi fundada durante o reinado de Ge-
orge II pela princesa Augusta, que em 1759 ordenou nove hectares para desenvolver um 
jardim botânico nas priopiedades familiares em Richmond e Kew foi baixa o reinado de 
George III, que se tornou em famoso jardim. Em 1841, ele aumentou seu tamanho para 
250 hectares, foi criado o herbário, uma biblioteca e o museu de botânica econômica 
(Leiva, 1981).

O “Kew Gardens” desempenhou um papel importante na introdução, o estudo ea 
descrição das plantas econômicas, tanto nas colônias e em outras partes do mundo, aba-
caxi, chá, bananas, cacau, fruta-pão, quinina, fibra de produção de plantas e madeira: estes 
sendo distribuído por este jardim entre os países do dominio Inglês, especialmente em 
jardins botânicos (Leiva, 1981).

Um segundo aspecto importante da “Kew Gardens” foi seu papel como um inovador 
de conceitos em jardins existia naquela época. Mais jardins europeus estavam seriamente 
limitados no espaço e o arranjo das plantas era duro, esquemática e fortemente geomé-
trico, (Lewis, 1981). Em “Kew Gardens” nasceu tipicamente Inglês jardim paisagístico, que 
desenvolveu a primeira Arboretum (coleção de árvores), arbustos e coleções perenes 
(Westhoff de 1977 em Perez, 1993).
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Em America proliferam com grande destaque os jardins botânicos nas colônias ingle-
sas e francesas nos séculos XVIII e XIX.

A Espanha teve menos destaque no desenvolvimento dos jardins botânicos nas co-
lônias, uma vez que estes são muito raros. Nós só podemos citar o Jardim Botânico da 
Havana fundado em 1817 e no jardim de aclimatação do Orotava, Tenerife, Ilhas Canárias, 
estabelecida desde 1788 (Menendez, 1923 em Leiva, 1993).

1.4 História do Jardim Botânico, no Caribe.

Durante séculos XVII, XVIII e XIX os holandeses controlavam as fa-
mosas “Ilhas das Especiarias” dos mares do Sul, bem como o seu tráfego. 
Os franceses e britânicos queria acabar com este monopólio, esforços grandes e arris-
cados foram feitos para encontrar as especiarias em outras ilhas do Pacífico e espalhar 
essas plantas valiosas (Pérez, 1993).

No século XVI, havia mostrado que outras culturas podem ser cultivadas com su-
cesso em áreas tropicais nas Índias Ocidentais: cana de açúcar, introduzida por Colombo 
a partir das Ilhas Canárias, em 1493, foi a primeira safra em muitas ilhas. Em 1516, ele 
introduziu a banana das Canárias (Pérez, 1993).

Em 1760, a Royal Society of Arts recebeu empréstimos para iniciar o desenvolvimento 
de jardins botânicos do governo, sugerindo que as experiências inscritas no cultivo de plan-
tas que crescem naturalmente no campo ou nas colônias (Howard, 1953 em Perez, 1993).

Em 1765, ele estabeleceu o primeiro jardim botânico no Novo Mundo, na ilha cari-
benha de São Vicente, destacando-se por seu papel histórico na introdução, testes, de-
senvolvimento, distribuição de plantas econômicas e hortícola para os trópicos (Powel, 
1972 em Perez, 1993).

Os franceses estabeleceram um jardim botânico em Port-au-Prince (Haiti) no mo-
mento e outro em Fort de France (Martinica).

Em 1887, ele criou um herbário em Trinidad, que foi o primeiro nas Antillas e foi à 
base para August Grisebachno seu trabalho “Flora da British West Indies”, em 1846 (Ho-
ward, 1954 em Perez, 1993).

1.5 História de jardins botânicos em Cuba.

Ele teve grande conotação para a história da botânica em Cuba, visitando naturalistas 
Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland (1799-1804). Na verdade, constituiu uma re-
descoberta, para oferecer ao conhecimento científico sobre a riqueza da natureza cubana.

Desde a última década do século XVIII, alguns membros da Sociedade Patriótica de 
Amigos do País, como Don Mariano Espinosa (médica) e Cuervo e Don Nicolas Calvo 
O’Farrill (professor universitário) defendeu a criação de um jardim botânico.

Esses idéias foram eficazes após a visita de Humboldt e Bonpland. Em 1793, Nicolas 
Calvo e Mariano Espinosa, apresentado à Sociedade Patriótica de Amigos do País, um 
projeto para criar um jardim botânico.

Depois de um longo processo com Madrid, foi concedida média Cavalaria terra pelo 
prefeito Alejandro Ramirez em nome do Rei, em 30 de maio de 1817. A partir do ponto 



77

inicial de 8-10 ha, é agora reduzida para menos de um hectare, a sua utilização é muito 
limitada e ensinamento acesso público é quase nula. Pela conotação histórica que atual-
mente apresenta, tem sido declarado Monumento Nacional.

Em 1901 foi fundado o jardim “Atkins”, de Edwin F. Atkins, American Su-
gar Mill proprietário “Soledad” (hoje Pepito Tey) em Cienfuegos. O objeti-
vo fundamental, que foi criado inicialmente para melhorar a cana por hibridiza-
ção também o cultivo de plantas tropicais econômicos para pesquisa (Pérez, 1993). 
Em 1929, a coleção de variedades de cana movida para a Central Baraguá Atkins concluiu o 
programa de pesquisa de cana.O primeiro objectivo tornou-se a coleta de plantas econômi-
cas, plantas lenhosas ornamentais, bem como de alimentos e forragem. Novos campos foram 
adicionados de um terço para a cavalaria; seis hectares medida em que tém atualmente.

Até 1919, o jardim foi realizado pelo Sr. Atkins. Naquele ano, passou a ser dirigido 
inteiramente pela Harvard University EUA. Em 1936, adquiriu o status de um departa-
mento independente desta universidade (Clements et al, 1954 em Perez, 1993).

Nos últimos anos, introduziu um grande número de espécies de regiões tropicais da 
Ásia, África, América e em outros lugares. O Centroneste momento era umo dois mais 
modernos do mundo. Tambem o centro foi para a pós-graduação e pesquisa dos estu-
dantes da Univerdidade de Harvard.

Após o triunfo da revolução em Cuba, passou provisoriamente para o Ministério da 
Indústria, em seguida, da Universidade Central até 1962, quando foi criada a Academia 
de Ciências de Cuba.

Em 1904 ele criou a estação experimental econômico de Santiago de las Vegas, situa-
do na antiga sede de aclimatação das tropas espanholas. Embora seus principais objecti-
vos fossem destinados a pesquisa agropecuária, o zelo do eminente cubano botânicos Dr. 
Juan Tomas Roig e Mesa e Julián Acuña Galé engenheiro que desempenhou em diferentes 
períodos como chefe do departamento de botânica da estação, dotada a instituição de 
um arboreto valioso de plantas exóticas de plantas econômico e ornamental berçário 
(Pérez, 1993).

Pelos anos 30, por advogado particular que representa os proprietários de açúcar 
(Dr. Tomás Felipe Camacho, um nativo das Ilhas Canárias), é desenvolvido Soroa, Pinar 
Del Rio, um jardim especializado em orquídeas e outras plantas ornamentais valiosos. 
Atualmente, o centro é gerido pela Universidade de Pinar Del Rio.

Desde 1967, a liderança do partido e do governo, consciente da necessidade desse 
tipo de instituição, deu os primeiros passos, a atribuição de responsabilidades mais espe-
cíficas é isso, para o melhor desenvolvimento deles (Pérez, 1993).

1.6 Considerações sobre o Jardim Botânico da Universidade de Matanzas.

O Jardim Botânico da Universidade de Matanzas, cujo projeto é o resultado do culmi-
nar da Pós-Graduação Vladimir Perez, está localizado nas instalações da universidadena 
autopista a Varadero, a três quilômetros do município de Matanzas, capital da província; 
o primer diretor foi vice-econômico, MSc. Jose Ramon Diaz. Posteriormente, o Robledo 
Lenia Ortega MSc, Professor de Botânica da Faculdade de Agronomia.

O resultado do projecto em 1993 foi dedicado a o tricentenário da cidade de Ma-
tanzas, para oferecer à comunidade e da província, a possibilidade de contribuir para a 
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conservação da natureza, o desenvolvimento de programas de educação para crianças 
e jovens, fornecendo a base material alunos do ensino primário, secundário, superior 
e universitário que eles têm em seu plano de estudo da botânica, também fornecem o 
território de um lugar que pode ser usado por sua beleza natural para fins pedagógicos, 
de investigação e de lazer sendo estes objetivos.

A estratégia de atuação do jardin botânico é dirigida em quatro direções: Educação 
Ambiental, o Ensino, a Conservação e Recreativo, o que aumenta qualitativamente o nível 
cultural do povo.

O jardim tem uma área de 5,98 hectares, divididos em três áreas: Área de Introdução, 
Área Relação Planta ambiente e Áreade coleções.

A área Introdutória tem 0,3 hectares é o projeto propõe uma faixa ornamental de 
selva costeira, combinado com pedras e um arbusto seco da reitoria para a pista, ele 
se relaciona com o ambiente, já que do outro lado da rodovia há uma planície costeira 
cársica (Pérez, 1993).

A área Educacional é 1,20 ha e seu uso é para fins educacionais e instrucionais para 
os programas da primeira à quarta série, Ciência na quinta e sexta série, sétima série Bio-
logia I, secundário, médio e superior em Engenharia Agrícola na do ensino universitário.

 y Sub Área 1, em torno do prédio da reitoria, onde se reúnem cópias da Divisão: 
Pinophyta e famílias diferentes: Araucariaceae, Podocarpaceae, Pinaceae, etc.

 y Sub-Área 2 Parque da Juventude. Nesta área estão distribuídas plantas, conside-
rando sua relação com o meio ambiente de acordo com suas necessidades de 
água e de iluminação. Diferentes famílias estão representadas, incluindo Selagi-
nellaceae, Arecacea, Cactaceae.

 y Sub-Área 3, Ao lado dos prédios da sala de aula da universidade. Tem representan-
tes com muitos árvores representando as Magnoliophitina, com variadas familias.

A proposta de área de Coleções com cactos endêmicos para conservar diversas 
especies como:Melocactus matanzanusLeon e plantas industrialmente importantes, como 
plantas de agave fourcroydes e plantas utilizadas em rituais religiosos na região assim 
como plantas medicinais.

As zonas in-situ do jardim botânico tem 158,4 ha, com varias áreas: Cuabal “Três 
ceibas de Clavellinas”, é uma área protegida, onde trabalham especialistas do Estabeleci-
mento Provincial para a Protecção da Fauna e Flora. Onde se han realizado estudos de 
investigação, e preparação de tese de mestrado (Robledo, 1999). Também para a con-
servação in-situ outras dois areas: “Punta Guano” trabalhar com 2 ha, (Enriquez, 1996, 
Ramirez, 2004) e no local das práticas Universidade Pedagógica “Juan Marinello” em uma 
área de “San Juan” com 4 ha. Estes foram caracterizados e o seu potencial é conhecido 
(Robledo, 1999; Robledo, et al.2010).

1.7 O Jardim Botânico e formas de conservação.

As plantas são a base da maioria das cadeias alimentares como eles realizam a fotos-
síntese, que dependem em grande parte das formas de vida do planeta. A partir destes 
elementos são obtidos para a vida humana: alimentos, roupas, remédios, móveis e outros.
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As plantas são muitoimportantes no ciclo da água que está sendo aumentado o nú-
mero de organismos que dependem deles. Um quarto de todas as espécies conhecidas 
(6000) está em perigo de extinção, pelo que os jardins jogen un papel muito importante 
na conservação da biodiversidade vegetal.

Nestes permanecem grandes reservas de vegetação natural dentro dos limites do 
jardim, perto ou em algum critério de distância para diferenciar as formas de conserva-
ção ex-situ e in-situ.

1.8 Conservação in-situ

Conservação in-situ, ou habitat em si, refere-se a situações em que o mate-
rial é mantido na natureza, no seio da comunidade de que faz parte (Leiva, 1996). 
Este tipo de conservação é realizado em áreas protegidas, especialmente em Parques 
Nacionais e Reservas Naturais. Um dos objetivos do programa de conservação para a 
conservação da planta é a preservação da biodiversidade de plantas na natureza, para que 
eles possam se reproduzir naturalmente, também garante a continuidade do processo 
evolutivo em plantas e garante uma operação de ecossistemas (Leiva, 1996). Temos de 
garantir que a base genética é suficientemente grandes populações. Isso vai exigir um 
maior conhecimento, principalmente sobre a estrutura populacional, biologia reprodutiva 
e fluxo gênico que estão disponíveis para a maioria das espécies.

1.9 Conservação Ex-situ

Conservação ex-situ é a manutenção de agências de fora ou longe de seu habitat 
natural, por exemplo, no Jardim Botânico, em coletas de campo ou armazenamento na 
forma de sementes, pólen, propágulos de plantas, tecido ou cultura de células.

Esta conservação é o mais comum nos jardins botânicos. Na cultura de um número 
grande e variado de plantas; incluindo espécies raras ou ameaçadas de extinção na natu-
reza e estão comprometidos com a tarefa de conservação da diversidade vegetal através 
de um plano aprovado nos últimos anos e conhecido como Estratégia de Conservação 
Jardim Botânico (Leiva, 1996).

Quando as espécies apresentam suas populações selvagens com muita disminução 
dos individuos ecuja viabilidade futuro é incerta, a conservação é feita tanto in-situ e 
ex-situ, de modo a poupar o máximo de variabilidade genética das espécies e permitir a 
possibilidade de sobrevivência (Leiva, 1996).

1.10 O Jardim Botânico e Sociedade

Hoje os jardins botânicos de todo o mundo desempenham um papel impor-
tante na tarefa de divulgação de muitos dos preceitos da educação ambiental. Seu 
trabalho de preservação de espécies vegetais, bem como a divulgação dos valores 
importantes que possuem, promoverem a necessidade de conservação de plantas 
a nível global.
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A importância do trabalho de conservação, realizados por tantos anos, levou para os 
jardins botânicos serem considerados pela sociedade como um exemplo de ação positiva 
que os seres humanos podem ter sobre a nossa relação com os outros seres vivos que 
habitam na terra.

É provavelmente isso que se tornou um lugar-comum de visitas às escolas, que en-
contram neles um recurso primordial para o estudo das plantas, sua biodiversidade, 
suas características morfológicas e de seu papel no ecossistema terrestre. Este fato tem 
aumentado significativamente nas últimas décadas, que no currículo do ensino foi intro-
duzido o conceito de educação ambiental, com todas as conotações que isso implica, tais 
como, entre outros, a promoção do trabalho experimental da escola ela está ligada, em 
grande parte para a realização de trabalho de campo fora da sala de aula (Guerra de la 
Torre, 2008).

Nos últimos anos, o Jardim Botânico de Matanzas, não ha aberto ao público, mas são 
feitas atividades de educação ambiental, bem como uma série de atividades para apoiar o 
ensino de diferentes níveis: primário (5a e 6a Classe), secundário (7a, 8a e 9a classe), ensino 
médio, (10a, 11a e 12a classe).

1.11 Educação Ambiental. O Papel do Jardim Botânico.

Jardins botânicos têm sido associados com a educação. Muitos jardins botânicos fo-
ram criados principalmente para ensino de botânica e alguns jardins europeus têm uma 
tradição de formação em biologia e medicina há mais de cem anos. Educação à horti-
cultura e à formação tem tido um papel importante nos jardins botânicos e muitas das 
pessoas agora responsáveis   pela gestão de parques e jardins ao redor do mundo têm 
sido treinados em jardins botânicos, aumentou e dirigiu a educação das pessoas sobre a 
necessidade urgente de conservar as plantas.

Todos os jardins botânicos têm uma coleção de plantas vivas e priorizar atividades 
educacionais:

 y A diversidade do reino vegetal.
 y As relações complexas que as plantas evoluíram com o ambiente.
 y A importância na vida econômica, cultural e na estéticaindividual.
 y A ligação entre a planta e a localidade.
 y Conservação de plantas com diferentes graus de ameaça.

O ensino superior era o objetivo inicial do Jardim Botânico, atualmente incluído na 
mesma em todos os níveis do ensino básico, técnico e aplicado.

Adaptar-se a educação vezes não se limita a fornecer material, mostram 
plantas, indicando a sua origem ou finalidade, situação em que o aluno é uma 
peça meramente receptiva, mas tem tido um papel activo na posta em prati-
ca de programas mais participativos. Este é o resultado dos métodos actuais 
que tendem a facilitar a aprendizagem, mostrando como a obtenção de informa-
ções através de meios próprios ao invés de proporcionar informação produzida. 
A educação ambiental tem como objetivo para o estabelecimento de um tipo de edu-
cação que a metodologia utilizada é o contato direto com a realidade circundante, de 
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modo que o ambiente, como estruturado e cheio de relacionamentos é o objetivo do 
estudo em diferentes ambientes ensino e pesquisa (Linares & al., 1997).

O sistema de ensino carece de oportunidades para ter uma relação mais direta com 
a natureza, fazendo uma visita pelas coleções de plantas vivas do Jardim Botânico oferece 
uma excelente oportunidade para complementar as questões educacionais que reque-
rem (Rangel, 1994).

1.12 Atividades de educação ambiental no Jardim Botânico de Matanzas.

Matanzas Jardim Botânico, localizado na universidade, não é aberto ao público, mas 
nas visitas escolares são feitas centros educativos dos vários ensinamentos: Círculo In-
fantil, primário, secundário, universitário e pré-universitário, proporcionando aos estu-
dantes com os elementos complementar ao assimilar o conhecimento e prático através 
da observação das espécies de plantas.

Atividades nas creches, em conexão com os nossos especialistas do jardim fazem 
visitas a estes centros, através do fornecimento de sementes e posturas, as crianças 
plantam espécies condimentosas no jardim, estabelezendo umaligação com atividades de 
trabalho, de modo que a partir da eliminação das plantas daninhas, irrigação e cosecha, 
transmitem-sedesta maneira as crianças o amor pela natureza, amor ao trabalho e sua 
importância para o homem. Contribui também para a criação de um espaço para forne-
cer alimentos para o uso da cozinha. As crianças que realizam essas ações são aqueles 
que entendem a partir do quarto ano de pré-escolar. Contribui-se para a melhoria dos 
professores do centro dos aspetos botânicos através do site da cadeira botânica, que 
fornece elementos fundamentais para a execução das atividades.

Os vários níveis de ensino, do primário à universidade fazem visitas guiadas, plantio 
de plantas, trabalhar com chaves dicotômicas para identificação das espécies, a realiza-
ção de jogos, Actividade “Diferentes usos das plantas”, Natureza e Literatura, Pintura 
e Natureza.

Em alunos do ensino fundamental recebem no curso de Ciências da quinta série e 
sexto, o que o aluno dá uma visão geral da ciência que manter este ramo, estão contidos 
nesta edição que requerem certas condições para desempenhar tão coleções de plantas 
vivas, contribuir para a elaboração e abordagem à biodiversidade vegetal, para o estudo 
de células e tecidos requerem microscópico, prática desempenho, sendo os alunos alta-
mente motivados para o amor pela natureza.

Alunos do ensino secundário (7a, 8a e 9a classe) durante a sétima os estudantesre-
cebem ciências naturais que abordam aspectos da botânica e da biodiversidade vegetal, 
suas características, a importância das plantas, a disposição de um jardim botânico com 
suas coleções de plantas, facilitam a explicação do conteúdo através da observação que 
contribui para uma melhor compreensão e apropriação dos conteúdos, figura 1 a e b.
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Fig 1. Estudiantes nas atividades do jardin botânico.A) Estudiantes universitarios na 
visita guiada. B) alunos da 8a classe na siembra de plantas. Fotos de Ainel González 

Robledo. Robledo 2012

  Fonte: Dos Autores

Até o momento mais de 200 alunos que visitaram o Jardim Botânico de Matanzas, 
bem como áreas de recepção de laboratório para atividades de motivação com observa-
ções microscópicas, vídeos e jogos.

Os alunos do ensino pré-universitário estão contentes com maior complexidade e 
funcionamento fisiológico das plantas de modo que em áreas “Planta-Ambiente de Rela-
cionamento” do jardim, os alunos podem ver as características de plantas respondendo 
às características do solo onde se desenvolvem e as condições ecológicas, de modo 
que essas atividades são realizadas para áreas apropriadas do conhecimento nos alunos. 
Para as atividades de nível superior são realizados passeios para transmitir a importância 
da necessidade de conservar a diversidade de plantas dentro do currículo de Agronomia 
da carreira é objecto de Botânica em que é ensinado os vários grupos de famílias, sendo 
um definindo para os experimentos com os alunos a desenvolver habilidades para iden-
tificar famílias diferentes, dependendo das características que os observa.

As atividades são realizadas com escola secundária, onde recebem uma visita guiada 
mostrando os valores horta e podem compartilhar suas experiências no uso de plantas 
verdes para a medicina é a importância da conservação da flora.

As atividades estão aderindo às características psico dos vários gru-
pos que visitam o jardim, bem como os objectivos de cada nível de ensino. 
O Jardim Botânico possui um herbário, onde os materiais são preservados espécies de 
plantas herborizadas para o estudo sistemático de grande utilidade para os especialistas, 
botânicos e estudantes da Agricultura, é um meio de identificar espécies. Os espécimes 
de herbário têm 4200 espécies de plantas de todo o país, constituindo valiosas plantas 
que representam vários graus de ameaça de desaparecer da natureza.

1.13 Conservação no Jardim Botânico de Matanzas.

Um dos objetivos dos jardins botânicos para a conservação da biodiver-
sidade de plantasé desenvolver investigação especializada para divulgar os va-
lores florísticos das várias áreas da província, formando resultados de tese: 
Caracterização das áreas onde as espécies estão em perigo de extinção, de acordo com 
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os critérios da IUCN (1994) a espécie:Coccothrinax borhidiana foi recategorizada de ame-
açadas de Criticamente em Perigo de desaparição, de acordo com Henrique (1996), 
uma vez considerado que enfrenta um risco extremamente elevada nasareas naturais no 
futuro imediato, conforme definido pelos títulos de pesquisa(Ramirez, 2004).

O estudo de áreas como a Reserva Ecológica Varahicacos é de grande importância 
porque fornece á ciência as espéciesque são importantesprotegerem o seu endemismo ou 
típico de formações vegetais costeiras como Guettarda undulada, Gaiacum sanctum, Casasia 
calophylla, Croton litoralis, Picodrendron macrocarpum e Dendrocereusnudiflorusentre outros, 
sendo de grande valia para agir na área para cuidar dos valores florística (Henrique, 2000).

Estudos florísticos na área de “Três Ceibas De Clavellinas” são de grande valor para a 
humanidade, onde existe um endemismo elevado devido à presença de espécies típicas dos 
solos de serpentina, um dos valores de grande importância para a área está Melocactus matan-
zanus León, espécies que são encontradas somente na área sendo vital para tomar medidas 
para preservar a população da espécie, bem como outros valores da área (Robledo, 1999).

A área de “Lomas de Galindo”, Canasí, desenvolve-se sobre solos de serpentinas, 
como “Três Ceibas de Clavellinas”, ambas das áreas têm espécies valiosas para manter e 
com diferentes graus de ameaça dentro dessas espécies são: Borreria matanzasia, Reynosia 
microphylla, Buxus gonoclada, Acacia daemon e Bucida ophiticola, dando-lhe uma área de alto 
valor de endemicidade (González-Robledo, 2008) (González&al. 2010).

A espécie Fraxinus caroliniana subspcubensisencontra-se na área de Majaguillar no Mu-
nicípio de Martí, assim como no Pântano de Zapata, que tem sido amplamente estudado, 
mais na área “Majaguillar” não é bem o estudo da especia nesta área pelo que é de grande 
importância, é o estudo da biologia reprodutiva para desenvolver coleções ex-situ no 
jardim botânico(Terry, 2009).

CoNSIDERAÇÕES

Os Jardins Botânicos desempenhan um papel importante na sociedade, uma vez que 
promove a ciência é a formação de valores às novas gerações.

O Jardim Botânico de Matanzas promove a educação ambiental como uma forma de 
transmissão de conhecimento para a proteção da biodiversidade vegetal e o amor pela 
natureza nos vários níveis de ensino.
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RESuMo

A pedagogia de projeto desempenha na escola do campo um papel significativo. Essa 
prática educativa permite aos alunos e professores do campo na Amazônia vivenciar as 
relações educativas como sujeitos desse processo. Nesse artigo, elaboramos as práticas 
educativas realizadas em uma escola do campo da zona rural ribeirinha da rede municipal 
da cidade de Manaus. Os procedimentos metodológicos assumiram um caráter de uma 
investigação descritiva, a partir das atividades, diálogo e interação de saberes no con-
texto rural amazônico no contexto interdisciplinar com alunos do ensino fundamental. 
Foram observadas as atividades educativas oriundas da pedagogia de projeto, na qual os 
alunos vivenciaram as relações entre os saberes científicos e tradicionais.

Palavra-chave: Educação do Campo; Pedagogia de Projeto; Experiências Educacionais.

ABSTRACT

The pedagogy of the school project plays a significant role in the field. This educational 
practice allows students and professors from the field in the Amazon experience edu-
cational relations as subjects of this process. In this article, we developed educational 
practices carried out in a school in the field of rural riverside of the municipal city of 
Manaus. The methodological procedures assumed a character of a descriptive research, 

1 Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad San Lorenzo (UNISAL). Possui Mestrado em Ciências da Educação 
pala Universidad Los Pueblo de Málaga-Espanha. Formado em Pedagogia pela (FEST) e Graduado em Gestão Pública pela 
UNINTER (Curitiba-Paraná). Formador do Programa Escola da Terra pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

2 Formada em Pedagogia pela Escola Superior Batista do Amazonas (ESBAM). Possui especialização em Psicopedagogia pela 
Universidade da Cidade de São Paulo (UNICID).

3 Formado em Filosofia e Mestre em Educação em Ciências pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Formador do 
Programa Escola da Terra pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).



86

from activities, dialogue and interaction of knowledge in the Amazonian rural context in 
an interdisciplinary context with elementary students. Those from educational activities 
pedagogy project, in which students experienced the relations between scientific and 
traditional knowledge were observed.

Keywords: Education Field; Pedagogy Project; Educational Experiences.

INTRoDuÇÃo

Falar da Educação do/no Campo não se trata de uma tarefa fácil, torna-se necessário 
refletir a partir do contexto histórico, que tem sinalizado a ausência de políticas públicas 
e um currículo que não atende as especificidades do campo das escolas em especial das 
escolas rurais ribeirinhas da cidade de Manaus. Nos estudos de Arroyo (2011), Caldart 
(2011), Fernandes (2011), Hernández (1998) Molina (2011), afirmam que um projeto de 
educação básica do campo tem de incorporar uma visão mais rica do conhecimento e 
da cultura, uma visão mais digna do campo, o que será possível se situamos a educação, 
o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a cultura como direitos e as crianças e jovens, 
os homens e mulheres do campo como sujeitos desses direitos. Para esses estudiosos 
(…) teremos que responder a questões concretas e incorporar no currículo do campo 
os saberes que preparam para a produção e o trabalho, os saberes que preparam para 
emancipação, para a justiça, os saberes que preparam para a realização plena do ser hu-
mano como humano.

No que tange a propostas da educação do/no campo Caldart (2009), afirma que não 
para o campo, ou seja, educação pensada a partir do espaço urbano. Uma educação que 
seja do e no campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; Do: o 
povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, 
vinculada à cultura e às suas necessidades humanas e sociais. 

No que tange a educação do campo, a LDB no seu capítulo II da Educação Básica da 
Seção I das disposições gerais do artigo 28. Estabelece que na oferta da educação básica 
para população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:

 y Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e inte-
resses dos alunos da zona rural;

 y Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícolas e às condições climáticas;

 y Adequação à natureza do trabalho na zona rural.

A Lei nº 12.960, de 2014, incluiu no parágrafo único. O fechamento de escolas do 
campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestações de órgão normativo do 
receptivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria 
de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunida-
de. Embora a lei apresente a flexibilização no que diz respeito à questão dos conteúdos 
curriculares para a educação básica do campo, que considera a diversidade de sujeitos 
sociais que constroem sua identidade não só no campo, mas também na cidade. A partir 
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dessa lógica o ensino do campo não deve manter as mesmas características da educação 
urbana.

A pedagogia de projeto desempenha na escola um papel significativo. Essa prática 
educativa permite aos alunos e professores vivenciar as relações educativas como su-
jeitos desse processo. Nessa linha de raciocínios, destaca-se Beyer (1997) e Hernández 
(1998) nos conduzem ao entendimento da Pedagogia de Projeto que teoricamente John 
Dewey, em seu estudo define o Método do Projeto, defende a ideia de uma aprendizagem 
baseada em projetos, destacam que o avanço do conhecimento passa pelo campo da 
motivação, aprendizagem dos sujeitos alunos/professores/comunidade ampliando as pos-
sibilidades de vivenciar novas experiências educativas, nessa relação de ensinar e aprende 
simultaneamente como sujeito no processo. Essa observação não passa despercebido 
pela análise de Valente (2000), quando afirma que

[…] no desenvolvimento do projeto o professor pode trabalhar com alu-
nos diferente tipo de conhecimento que estão imbricados e apresentados 
em termos de três construções: procedimentos e estratégias de resolu-
ção de problemas, conceitos disciplinares e estratégias de conceitos sobre 
aprender. (VALENTE, 2000. p.4)

Nesse sentido, Hernández (1998, p.49) destaca em seus estudos a visão construtivista 
de aprendizagem e enfatiza que por projeto “[…] não deve ser visto como uma opção 
metodológica, mas como uma maneira de repensar a escola”. No dizer de Freire (1997) 
afirma que a Pedagogia de Projeto tem possibilitado a possibilidade crescente de traba-
lho no ambiente escolar, afirmado que

Uma reflexão sobre a realidade social, orientando os projetos de traba-
lho por uma reflexão sobre as condições de vida da comunidade de que 
o grupo faz parte, analisando-se em relação ao contexto sócio-político 
maior e elaborando propostas de intervenção que visem à transformação 
social. (p. 25)

Perrenoud (2000) nos possibilita a seguinte reflexão em seus estudos frente a me-
todologia de projeto, é definida como uma estratégia de projeto, que necessita estarem 
ligados a vários objetivos, tais como: perspectiva de auto avaliação, novos saberes, for-
mação de concepções, espírito de cooperação, socialização e a inteligências coletiva. Há 
uma ideia implícita no conceito de trabalhos com pedagogia de projetos no dia-a-dia, 
principalmente em sala de aula.

Trabalhar o projeto no contexto interdisciplinar pode propiciar aos discentes uma 
nova forma de aprender integrando diversos conhecimentos em qualquer atividade pe-
dagógica. Nesse sentido, Almeida (2002, p.58), enfatiza que “[…] o projeto rompe com 
as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na ação de articular várias áreas de 
conhecimento, isso não significa abandonar as disciplinar, mas integrá-las”.

Segundo Zabala (1995), a interdisciplinaridade representa a integração das diferentes 
áreas do conhecimento. Em geral o que encontramos nas escolas é a multidisciplinari-
dades que representa vários conteúdos de uma mesma disciplina. Japiassu (2008, p.74), 
afirma que “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 
especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo proje-
to de pesquisa”. Trabalhar projetos de forma interdisciplinar não se trata de uma fácil, por 
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outro lado, torna-se um desafio para os educadores que atuam na educação do campo 
trabalhar a pedagogia de projeto com uma visão compartimentada do conhecimento.

Na avaliação de Barros (1975, p.70) “[...] a agricultura é a artificialização pelo homem 
do meio natural, com o fim de torná-lo mais apto ao desenvolvimento de espécies vege-
tais e animais, elas próprias melhoradas”. O conceito de artificialização do meio engloba 
as técnicas culturais, independentemente do seu grau de aplicação. Nesse sentido, a agri-
cultura é a arte de obter do solo, mantendo sempre a sua fertilidade, o máximo lucro. 
Na realidade o objetivo econômico da agricultura, num sistema de produção capitalista 
ou empresarial não é a maximização do rendimento, mas sim do lucro, como se sabe da 
teoria microeconômica da produção, não coincide com o máximo rendimento.

No estudo de Souza (2010), afirma que as atividades agrícolas no campo educacional 
estão ligadas a Pedagogia da Alternância que assume o trabalho como princípio educa-
tivo, ressaltando que os discentes observam sua realidade, busca saberes e experiências 
no ambiente escolar, onde colocam em prática conhecimentos que aprende na escola e 
com os seus familiares.

1. CARACTERIZAÇÃo DA CoMuNIDADE E ESCoLA

Este item objetiva apresentar uma breve contextualização histórica a respeito da 
comunidade ribeirinha Ebenézer do Município de Manaus, localizada na Bacia do Rio 
Tarumã-Mirim, afluente da margem esquerda do baixo curso do Rio Negro, Estado do 
Amazonas. Na comunidade residem 70 famílias cadastradas pela associação de mora-
dores, é identificada como atividade de agricultura temporária. Segundo os relatos dos 
moradores esta é uma das mais antigas, foi fundada em 1956. O nome da comunidade 
Ebenézer4. De acordo com os moradores da comunidade, os primeiros habitantes da 
comunidade eram indígenas, como avós e bisavós. As famílias residem na comunidade são 
descendentes destes primeiros moradores e imigrantes nordestinos.

A atividade extrativista é identificada como atividade econômica, dentre os recursos 
naturais locais alvo desta atividade são madeiras, comercializadas pelos próprios mora-
dores nas construções de suas casas. Cabe ressaltar que a extração da madeira é, signifi-
cativamente, mais realizada pelos próprios moradores não se trata de ação empresarial. 
Observa-se que a dinâmica hídrica e suas interferências no Calendário Escolar. É impor-
tante ressalta que no período de águas baixas a comunidade e a escola ficam isoladas, alu-
nos e professores utilizam o transporte fluvial (Lancha) para chegar a escola, no período 
da seca quando a lancha fica impossibilitada de entra no Lago do Tarumã-Mirim, local que 
está localizada escola, o percurso é feito por caminhadas. Nesse trajeto de caminhada os 
alunos, professores e o condutor da lancha acompanham os alunos, para que os mesmos, 
não fiquem expostos aos riscos zelando pela segurança de todos.

No contexto rural amazônico, a organização das famílias da comunidade rural ribeiri-
nha Ebenézer, representa para sua formação sócio-histórica e a sua construção da identi-
dade cultural, faz-se necessário apresentar uma breve caracterização histórica e social da 
comunidade Ebenézer5. No que se refere à infra-estrutura de Bens e Serviço existente 

 
5 A comunidade é constituída por uma rica biodiversidade, no que cerne a vegetação, classifica-se como Floresta Tropical, com 

predominância de grandes árvores, tendo suas áreas com solo arenoso.
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na comunidade Ebenézer, as principais são: o abastecimento de água no poço artesiano 
da Associação e da escola, a comunidade não possui sistema de esgoto, a coleta de lixo 
na comunidade ocorre uma vez por semana pela balsa da prefeitura. O fornecimento de 
energia na comunidade Ebenézer, é realizado pela Companhia Energética (Manaus Ener-
gia), sendo beneficiada pelo Programa Federal “Luz para Todo”, no ano de 2007.

Em relação ao acesso à infra-estrutura de serviços de educação, a escola conta com 
88 alunos matriculados e 5 professores, 1 diretor, 1 condutor, 2 auxiliares de serviços 
gerais e 1 merendeira, na comunidade Ebenézer é disponibilizada a Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e II ano. No que se refere a infra-estrutura a escola conta com 4 
sala de aulas, sendo 2 no prédio central e 2 na área externa.

2. METODOLOGIA

As atividades e ações relativas à metodologia foram definidas pelos professores em 
reuniões semanais. Os procedimentos metodológicos assumiram um caráter de uma in-
vestigação exploratória descritiva, através da análise do desenvolvimento de um projeto 
pedagógico definido pelo nome Horta na Comunidade. Ao longo do estudo, contamos 
com 27 alunos, 3 professores e 2 pais, os quais foram entrevistados e observados du-
rante os encontros. A avaliação do aprendizado foi realizada a partir de questionário e 
entrevistas com alunos, que abordava com os principais aspectos do projeto, tais como: 
a construção do projeto, constitui-se dos seguintes momentos.

 y No primeiro momento consistiu na construção da proposta de trabalho do can-
teiro sustentável na escola com alunos e professores e a escolha de materiais 
didáticos tais como: Livros, Jornais e Vídeos relacionados a agricultura;

 y No segundo momento na apresentação da proposta de trabalho do canteiro 
sustentável com as lideranças comunitária;

 y O terceiro momento consistiu no mapeamento da área para o plantio e a forma-
ção de dois grupos de trabalho de campo (alunos);

 y No quarto momento consistiu em atividades de plantios com alunos, professores 
e comunitários voluntários;

 y No quinto momento constituiu em atividade de Culminância do projeto na escola.

No que se refere aos professores os dados foram oriundos dos principais aspectos 
do projeto, tais como: a metodologia utilizada, os conteúdos selecionados/trabalhados e 
a dimensões educativas. Além da aplicação de questionário e entrevistas, também foram 
realizadas observações nas atividades de sala e campo com plantios, reuniões com pro-
fessores, alunos e voluntários, com a coleta de depoimentos orais e escritos dos sujeitos 
do projeto.

Martins (2008), Richardson (2009), afirmam que a entrevista pode oferecer dados para 
comparar evidências coletadas com outras fontes a fim de ampliar a confiabilidade do estu-
do, além de oferecer novos olhares. A atividade de campo esteve sempre relacionada com a 
disciplina trabalhada em sala de aula em um trabalho interdisciplinar junto às atividades de 
campo. A análise dos dados coletados foi feita através do cálculo da frequência das respos-
tas dadas, bem como pelas narrativas dos alunos, professores e comunitários.
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2.1 Resultados e Discussão da Análise das Experiências a partir do Diálogo 
e Interação de Saberes do/no Campo

Este item objetiva apresentar uma breve contextualização resultados e discussão da 
análise das experiências com o projeto Horta na Comunidade ribeirinha Ebenézer do 
município de Manaus. Após a exibição de vídeo sobre sustentabilidade, os alunos em 
suas narrativas ressaltaram que o mesmo facilitou a compreensão da agricultura e meio 
ambiente e da necessidade desenvolver o plantio das hortaliças, além de fazê-lo refletir 
sobre as questões culturais que estão no seu dia-a-dia que é passada por geração.

Quadro 1 – Narrativas dos alunos sobre o uso do vídeo Sustentabilidade. Maio/2009.

Comentários extraídos das narrativas/avaliações dos alunos a partir do Diálogo e 
Interação de Saberes

Narrativanº 01 - “O vídeo sobre a sustentabilidade foi bastante interessante professora, pois, eu não 
sabia que tudo isso que agente faz aqui na comunidade é sustentabilidade”. 

Narrativa nº 02 – “Professora eu achei o muito legal esse vídeo porque nós ajuda a ter mais 
cuidado com a nossa comunidade […] Eu gosto muito de assistir vídeo de natureza, ele ainda ensina 

como cuidar do meio ambiente e a plantar”.

Narrativanº 03 – “ O vídeo me fez pensar como temos que preservar o meio ambiente. Lá na 
cidade nem tem quase árvore e aqui tem bastante. […] No vídeo verifiquei que aquele homem 

usava a máquina para virar a terra para plantar aqui, agente planta diferente”.

Narrativa nº 04 – “Eu nem sabia o que era a sustentabilidade. […] Gostei muito do vídeo, porque 
quando cheguei em casa falei para meu tio e para a vovó, que assistir o vídeo de meio ambiente na 
escola e que nós vamos trabalhar no canteiro e com plantação na escola e aqui na comunidade”.

Fonte: (SILVA E SEGURA Maio/2009.)

As narrativas dos alunos nos remetem a refletir a relação sobre sustentabilidade a 
partir da sua realidade local e cultural. Essa atividade possibilitou os alunos e comunitá-
rios desenvolver o senso crítico, relacionando o conhecimento popular com o conhe-
cimento científico. Ao analisar o papel do vídeo no processo de ensino aprendizagem, 
Ferrés (1996), afirma que o uso coerente do vídeo como recurso Audiovisual compro-
metido com a ruptura das práticas pedagógicas tradicionais deve centrar-se mais no 
processo menos no produto. O professor que faz o uso do vídeo com essa consciência 
procura extrapolar a simples exibição de programas pré-pontos, envolvendo o aluno 
para que este partícipe do processo, seja criando novos materiais, seja inferindo de ma-
neira criativa. 

O autor ainda ressalta que quanto mais acesso o aluno tiver à tecnologia de vídeo, no 
sentido de manipulá-la criativamente, pesquisa, fazer experiências que permitem a des-
coberta de novas formas de expressão, maior será a eficácia didática desse recurso. Os 
alunos consideraram que o vídeo possibilitou relacionarem com situações de existente 
na comunidade, tais como: cuidado com o meio ambiente, o papel de cada cidadão na sua 
comunidade, necessidade de ter uma nova postura diante da natureza, sustentabilidade, 
agricultura e educação ambiental.
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 y É importante frisar que a atividade desenvolvida assumiu um caráter interdisciplinar. 
Nessa linha de raciocínios, destaca-se Fazenda (2001), Santomé, Luck (1994), e 
Freire (1991), ao afirmar que a interdisciplinaridade é o encontro da interação en-
tre os sujeitos. Sendo portanto, uma postura uma atitude de sujeito. Observamos 
nos debates em sala que varias disciplinas estiveram associadas com o tema tra-
balhado, estando em acordo com os pressupostos de um projeto interdisciplinar.

Quadro 2 – Narrativas dos alunos quanto a importância da realização das atividades 
do projeto

Comentários extraídos das narrativas/avaliações dos alunos após o trabalho de 
campo com atividade de agricultura a partir do Diálogo e Interação de Saberes

Narrativa nº 01 - “Gostei muito da atividade de campo, lá em casa temos um carteiro pequeno, 
temos cheiro verde, pimentinha e chicória. Usamos para temperar a comida, a mamãe quando quer 

cozinhar é de lá que pegamos”. 

Narrativa nº 02 – “O bom foi que todos os alunos foram para a atividade de campo, o Sr. Francisco 
Bastos, foi o fundador da comunidade. Aprendemos muito com ele a penerar a terra, separar as 

sementes, plantar e cuidar das plantações”

Narrativa nº 03 – “Ficou muito bonita a plantação, gostei muito de colher as pimentas cheirosa, 
quando o rio encher vamos plantar em outra área”.

Narrativa nº 04 – “A professora ensinou agente fazer o relatório de campo após a atividade, os 
alunos da Educação Infantil, fizeram desenhos e os nomes das hortaliças, nós fizemos foi uma página 

inteira de atividade. Lá em casa temos um canteiro que fizemos em uma canoa velha que estava 
sem uso, ficou 1chibata”.

Fonte: (SILVA E SEGURA, 2009)
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Quadro 3 – Narrativas dos comunitários e professores a partir dos resultados 
atividades de campo.

Comentários extraídos das narrativas/avaliações dos professores e comunintários voluntários 
a partir do Diálogo e Interação de Saberes

Narrativa nº 01 - “Sou o morador mais antigo da comunidade. […] Tenho netos na escola que 
participam do projeto. Eles são muito dedicados e gostam de está plantando, muitos já fazem essas 

atividades com seus pais, e aquí é bem diferente. Os professores, além de participarem com os alunos 
durante as atividades e ainda registram tudo. Na minha época, agente só plantava, eu procuro ensinar 

mostranto como se faz, foi convidados pelos professores a participar e hoje mesmo o professor “G” 
me chamou de professor, fiquei muito feliz, me sintir valorizado”. (Depoimento do Comunintário/

Voluntário “A”).

Narrativa nº 02 – “A educação do campo representa isso: mudança no ambiente, de mentalidade, 
de preservação, de crescimento, de coletividade, de afetividade, de reconhecimento do valor do outro, 
de atitude, de integração das faixas estárias, de melhoria de condições de saúde, valorização cultural, 
participação das lideranças no processo educacional e estímulo a pesquisa. Portanto, não precisamos 
reinventar o campo, e sim pensar a educação do campo a partir do campo, no campo e não para o 

campo”. (Depoimento do Professor “A”).

Narrativa nº 03 – “O projeto possibilitou aos alunos um aprendizado de forma prazerosa e 
significativa. […] é necessário possibilitar momentos de aprendizado para os alunos, fora da escola. 
A escolar do campo representa ultrapassa suas cercas, identiticar seus potenciais, suas necessidades 
e dialogar com seus cominitários não apontando caminhos, e sim estudar o melhor caminho”. 

(Depoimento da Professora “A”).

Narrativa nº 04 – “Sou presidente da comunidade, gosto muito de que faço. Sempre falo para eles 
(alunos), meu pai me ensinou muito e continua me ensinando. Na minha época não havia escola aquí 
na comunidade, para sair daquí, a gente tinha que remar por mas de duas horas. Hoje, basta olhar 

pro lado, a escola está aí. […] Temos valorizar os ensinamentos dos mais velhos, o projeto veio somar 
com aquilo que gostamos de fazer”. (Depoimento do Comunintário/Voluntário “B”).

FoNTE: (SILVA E SEGURA, 2010)

É preciso que considere o educando não como efeito da ação do educador, mas 
sim, como agente do processo educativo, com ideias e capaz de ter iniciativa própria, 
conhecedor de seus direitos e obrigações, da realidade que o cerca, buscando ampliar 
sua visão de sociedade e de mundo. Na avaliação dos professores a educação deve ser 
entendida como um processo que se caracteriza por uma atividade mediadora no seio 
da prática social global. Portanto, a educação do campo não deve ser apenas uma repro-
dução, mas, principalmente, uma produção e uma adaptação do conhecimento e da cultu-
ra. Observe as fotos das atividades de campo na Comunidade rural ribeirinha Ebenézer.
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Figura: 1, 2 e 3. Palestra no barracão do cidadão ecológico: Tema: Atividade de 
agricultura na comunidade Ribeirinha Ebenézer, as margens do Lago do Jacaré Tinga 

no Rio Negro.

 Fonte: Autores

A realização das atividades permitiu compreender o seu contexto social destacando-
-se a preocupação com formação de um cidadão voltado aos aspectos da Educação Am-
biental no mundo em especial na comunidade rural ribeirinha Ebenézer.

Figura: 4 e 5. Alunos nas Atividades de agricultura na comunidade riberinha 
Ebenézer, as margens do Lago do Jacaré Tinga no Rio Negro. Set. 2009.

 Fonte: Autores

É importante ressaltar que o consumo de hortaliças aumentou segundo os relatos 
dos alunos e proefessores. Além da satisfação de poder aproveitar na alimentação es-
colar as mesmas hotaliças cultivas pelos próprios alunos. A organização da horta na 
comunidade ribeirinha Ebenézer, possibilitou inúmeras vantagens, tais como: vivência dos 
alunos na atividade de campo, relação das disciplinas estudas em sala de aula com as 
atividades de campo, cooperação dos alunos, registros das atividades de campo pelos 
alunos, participação dos pais, o conhecimento repassado pela geração anterior, enrique-
cimento de conhecimento, atividades trabalhadas de forma interdisplinar, elaboração do 
calendário de atividade de campo respeitando a dinâmica hídrica e suas interferências no 
período de águas altas/baixas no Lago do Jacaré Tinga no Tarumã-Mirim.

CoNSIDERAÇÕES FINAIS A PARTIR Do DIáLoGo E 
INTERAÇÃo DE SABERES

As atividades desenvolvidas na escola e comunidade a partir da pedagogia de pro-
jeto com aluno, professores e comunitários, permitiu a partir do Diálogo e Interação 
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de Saberes, desenvolver área do campo da zona rural ribeirinha, um papel significativo 
valorizando o conhecimento prévios dos alunos. Tornou-se como ponto positivo a troca 
de conhecimento entre o popular com científico, que permitiu desenvolver uma apren-
dizagem pautada na realidade amazônica em especial alunos residentes na comunidade 
ribeirinha Ebenézer, situada no Rio Negro no Lago do Jacaré Tinga no Tarumã-Mirim na 
cidade de Manaus-Am.

Os vídeos e debates em sala de aula permitiram um diálogo entre alunos, professores 
e comunitários, que favoreceu um maior entendimento da cooperação, responsabilidade 
e desafios de cuidar e melhorar a sua comunidade a partir das atividades agrícolas. A 
construção do projeto com atividade agrícola permitiu aos alunos vivenciar situações 
do seu dia-a-dia. Os alunos foram estimulados a desenvolver as atividades com as suas 
próprias ideias, os mesmos criaram caminhos para o desenvolvimento do trabalho e ao 
mesmo tempo, fecharam em Ata, os combinados e cronograma de atividade de campo.

Assim, faz-se necessário que o campo educacional tenha um olhar inovador sobre 
as possibilidades entre caminhos de ensinar e aprender a partir do Diálogo e Interação 
de Saberes do contexto amazônico. Os alunos do campo em todo momento precisam 
de uma formação escolar plena, que possibilite desempenhar um papel de um cidadão 
crítico, participativo e reflexivo, valorizando a sua cultura, seu potencial ecológico, a exu-
berância amazônica que o cerca.

É importante reconhecer que essa prática educativa permitiu aos alunos e professo-
res do campo na Amazônia vivenciar as relações educativas como sujeitos desse proces-
so. Faz-se necessário destacar que as atividades contribuíram no despertar da criativida-
de e que durante as atividades possibilitaram aos alunos sair do senso comum passando 
a construir novos conhecimentos. Foi possível constatar que os alunos, comunitários e 
professores compartilharam experiências nas atividades de campo que teve como foco 
central a interação.

Portanto, o objetivo desse trabalho esteve fundamentado na concepção da educação do 
campo, nas boas práticas pedagógicas oriundas da pedagogia de projeto, na qual os alunos 
vivenciaram experiências educativas, em que o processo de construção esteve integrado às 
práticas vividas, que possibilitou aos sujeitos fazerem relações entre os saberes científicos e 
tradicionais. Enfim, no que tange as atividades de boas práticas da Educação Ambiental na área 
do campo a partir do Diálogo e Interação de Saberes na margem do Lago do Jacaré Tinga no 
Turumã-Mirim no Rio Negro, possibilitou desenvolver habilidades científicas como observa-
ção, comparação e novas descobertas e maior participação nas aulas. 

Enfim, as atividades permitiram aos alunos e professores do/no campo no contexto 
rural ribeirinho amazônico vivenciar as ações educativas como sujeitos no processo. As 
atividades possibilitaram fortalecer diálogo e interação de saberes no contexto rural 
amazônico no contexto interdisciplinar com alunos do ensino fundamental.
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RESuMo

Fruto dos direitos de terceira geração, o Direito Ambiental surge com a preocupação 
de resguardar direitos coletivos, desta e das gerações vindouras, atuando como agente 
regulador de condutas, disciplinando e responsabilizando os entes viventes, como ver-
dadeiros grupos humanos.No Brasil, ainda não temos concatenado em obra positivada, 
todo arcabouço legal que regule a relação entre os seres viventes e o meio em que 
vivem. Encontra-se, a bem da verdade, leis espaças que oferecem diretrizes e preceitos 
isolados acerca das diversas temáticas que emanam deste cenário. Neste sentido, encon-
tramos a Lei n° 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, 
ordenando seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes re-
lativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos incluídos os perigosos, 
às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. A fim de constatar empiricamente a aplicação deste diploma na esfera coletiva, 
observa-se o viés da logística reversa, uma temática contemporânea e emergente face à 
celeridade dos processos produtivos e os danos ambientais sofridos por nossa sociedade 
de consumo.
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ABSTRACT

As a result of third generation rights, environmental law arises the concern of protecting 
the current and the future generation collective rights, acting as regulator of conduct 
, disciplining and responsible living beings, as real human groups . In Brazil, we still 
do not have the whole legal framework to governing the relationship between living 
beings and the environment in which they live. It is, in fact, isolated laws that provide 
guidelines and precepts about the various themes that emanate from this scenario. In 
this sense, we find the law # 12.305/10, establishing the National Policy for Solid Waste, 
ordering its principles, aims and instruments, as well as guidelines for the integrated 
management and solid waste management, including hazardous, the government and 
polluter’s responsibilities, and the economic instruments. In order to empirically observe 
the application of this statute in a collective sphere, there is the point of reverse logistics, 
a contemporary and emerging theme responding to accelerating production processes 
and environmental damage suffered by our consumer society.

Keywords: Environmental Law; Environmental Principles; National Solid Waste; Reverse 
Logistics.

INTRoDuÇÃo

Hodiernamente, a sociedade passa por uma profunda transformação do meio am-
biente em que está inserida. O consumismo exagerado, o apego ao lucro sem medida e o 
descaso dos agentes públicos, tornam o meio ambiente vulnerável de profundo descaso 
social. Tendo como origem de preocupação a evolução e o desenvolvimento do mundo, o 
meio ambiente é hoje um dos assuntos de maior transcendência na agenda internacional 
de todos os países. Os problemas ambientais têm sido, pois, um dos motivos da tensão 
social existente na atualidade. O temor de uma forma de produção insensível, que olha 
com indiferença para o meio ambiente se contrapõe, com posições de verdadeiro anta-
gonismo ao progresso.

O meio ambiente, cujo conceito retrata-se como sendo o local sagrado para a existên-
cia de toda e qualquer manifestação de vida, tem sofrido profundas mudanças diante dos 
ditames consumeristas atuais. Tendo em vista o valor da boa qualidade do meio ambiente 
para a existência de vida, percebe-se que a proteção torna-se basilar, posto que com a 
preservação deste, é possível vislumbrar o futuro dos mais diversos seres vivos na Terra.

À proporção do desenvolvimento global desenfreado, mais aumentam as alterações 
provocadas no meio ambiente. São muitos os agentes do desequilíbrio da natureza, den-
tre os quais podem ser citados: o crescimento populacional desordenado, demanda por 
mais alimentos, meios de transportes, habitações, empregos, o consumo alienado e o 
despreparo dos entes públicos para atuação intervencionista como mediador de so-
luções efetivas na esfera ambiental. O desenvolvimento econômico e social não deve 
retroagir em função de imaturas medidas restritivas quanto ao uso dos recursos naturais 
disponíveis. O desafio consiste em equacionar qualidade de vida, justiça social e susten-
tabilidade ambiental, onde o bem-estar comum seja o mote principal.

O meio ambiente é um bem protegido por Lei Maior, nos mais diversos países do 
mundo. Na Constituição Federal do Brasil, no art. 225, é assegurado a todos os cidadãos 
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o direito de dispor de um meio ambiente saudável, equilibrado, com vistas à manutenção 
de uma vida saudável para todos, sendo obrigação do Poder Público como também da 
sociedade a defesa e preservação do meio ambiente, tendo em vista a existência sadia 
das presentes e futuras gerações no planeta. A Carta Magna classifica o meio ambiente 
como bem de uso comum do povo, expressando assim, o caráter difuso da proteção am-
biental. É um bem público, não no sentido de propriedade do Estado, mas por ser direito 
fundamentalmente coletivo.

O Direito, como mecanismo do exercício da paz e isonomia social, surge para de-
linear e intervir nas relações entre os sujeitos integrantes do meio ambiente. Temática 
emergente e cosmopolita, não encontra uniformidade na ordem jurídica, dada a diver-
sidade de fontes e a incipiência de pesquisas acadêmicas, o que compreende uma seara 
incomensurável para novos pesquisadores. Diante desta assertiva, pode-se incorrer que 
o Direito Ambiental coaduna com os preceitos constitucionais vigentes, corroborando 
para a ampla discussão desta atual matéria. 

Tendo em vista a evolução do Direito, percebe-se que o Direito Ambiental tem con-
quistado salutar espaço na esfera jurídica, através da busca pela efetividade da tutela 
dos direitos materiais. Este impulso decorreu a partir do momento em que o legislador 
pátrio forneceu aos operadores do Direito as ferramentas jurídicas necessárias para a 
tutela de novos direitos, em especial aos direitos que necessitam de providências espe-
cíficas para sua atuação, ou seja, direitos onde as medidas assecuratórias não são com-
pletamente eficazes para a realização plena da garantia do Direito, como na maioria dos 
casos onde se postula a garantia de direitos na esfera do Direito Ambiental.

Diante deste cenário jurídico, surge a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
instituída pela lei 12.305 de 02.08.2010, constituindo um marco regulatório na tentativa 
de disciplinar todas as esferas relacionais existentes entre os seres viventes e meio am-
biente, estando sujeitos à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos só-
lidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento 
de resíduos sólidos.

Nesta pesquisa bibliográfica, parte-se, inicialmente, de um breve estudo sobre os 
princípios que regem o Direito Ambiental, evidenciando alguns dos apresentados no 
texto legal da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Em seguida, dá-se o foco à questão 
a logística reversa aplicada em nossa sociedade de consumo.

1. BREVE ESTuDo SoBRE oS PRINCÍPIoS DA TuTELA 
AMBIENTAL

Os princípios visam homogeneizar o sistema jurídico pela continuidade e a estabilida-
de da ordem jurídica, auxiliando na sua interpretação e aplicação. Eles são abstratos por 
natureza, mas de aplicação universal. 

Baracho (1984) defende que o princípio ordena algo que deve ser efetivado, levando 
em consideração as possibilidades jurídicas e fáticas. Com a regra exige-se que se faça 
exatamente o que elas ordenam, apesar de, também, conterem determinação no âmbito 
de possibilidades jurídicas e fáticas. A amplitude do conceito de princípio pode estar 
ligada aos direitos individuais e aos bens coletivos.
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Já para Séguin (2006), os princípios têm três características gerais: I) são regras geral-
mente não escritas e latentes no grupo social, que intuitivamente as agasalha em seu seio; 
[...] II) Têm como origem a própria tradição jurídico-social, o que justifica seu acolhimen-
to na esfera doutrinária e jurisprudencial; III) Exprimem um direito objetivo.

1.1 Princípio da Sustentabilidade

O homem é um ser capaz de viver e transformar radicalmente o meio em que vive. 
Produzir em massa, com excesso de matéria prima, impactando a natureza, tem sido, há 
muito tempo, um ditame do mercado global competitivo. Na contramão desta prática, 
nas últimas décadas se levantam correntes protecionistas que estimulam a sociedade a 
repensar suas práticas de consumo e estilo de vida, em função de um equilíbrio comum.

Nesta vertente, ressalta-se o princípio da sustentabilidade, que é um dever funda-
mental de, emlongo prazo, produzir e partilhar o desenvolvimento limpo e favorável à 
saúde, em todos os sentidos, em conjunto com os elementos éticos, sociais, ambientais, 
econômicos e jurídico-políticos.

De fato, de acordo com Canotilho (2004), as atitudes da geração atual em relação 
ao meio ambiente irão determinar as condições de vida das futuras gerações. E, é nesse 
sentido, que se deve consolidar o princípio da sustentabilidade cuidando-se do ambien-
tal, sem afrontar o social, o econômico, o ético e o jurídico-político. Preservar passa 
ser um direito coletivo, transcendendo os interesses particulares dos atores envolvidos, 
devendo-se assegurar à maioria, o usufruto do meio saudável e adequadamente mantido.

Partindo-se da ideia de Juarez Freitas (2012), tem-se que o desenvolvimento é que 
deve se adequar aos princípios e limites da sustentabilidade, e não o inverso.Sendo assim, 
prefere-se falar, portanto, em sustentabilidade, ao invés de desenvolvimento sustentável.

Ainda de acordo com o supracitado autor, nesse aspecto, portanto, o princípio dasus-
tentabilidade exige o incremento da equidade intra e intergeracional, condições propícias 
ao florescimento virtuoso das potencialidades humanas, com educação de qualidade para 
o convívio, e, o engajamento a causa do desenvolvimento que perdura e faz a sociedade 
mais apta a sobreviver, à longo prazo, com dignidade e respeito àdignidade dos demais 
seres vivos.Determina, com eficácia direta e imediata, independentemente de regulamen-
tação, a tutela jurídica do direito ao futuro. Portanto, estamos diante de um novo paradig-
ma: o direito fundamental das futuras gerações; e, que nos remete a repensar “uma nova 
hermenêutica das relações jurídicas em geral”.

A dimensão social da sustentabilidade, rechaçando-se um modelo de desenvolvimen-
to excludente e desigual, contém os direitos fundamentais sociais que visam à universali-
zação, com eficiência e eficácia, a fim de que seja obtido um modelo de governança (pú-
blica e privada) sustentável. É necessário agir com mote no global, relegandoa segundo 
plano os interesses exclusivos de grupos econômicos ou políticos que, costumeiramente, 
contribuem para a destruição do meio comum.

Igualmente Silva (2009) descreve o desenvolvimento sustentável a partir da conci-
liaçãoentre a “redistribuição dos resultados do processo produtivo e a erradicação da 
pobreza, deforma a reduzir as disparidades nos padrões de vida e melhor atendimento 
da maioria dapopulação”, observando, assim, que “se o desenvolvimento não elimina a 
pobreza absoluta, não propicia um nível de vida que satisfaça as necessidades essenciais 
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da população em geral, ele não pode ser qualificado de sustentável”. Ao observar a 
ideia do supracitado autor, observa-se que não basta apenas produzir para favorecer 
interesses financeiros de determinados setores, mas o desenvolvimento deve partir do 
pressuposto da equidade dos recursos e do usufruto do ambiente saudável por todos.

Os problemas ambientais provocados pelos humanos decorrem do uso do meio 
ambiente para obter os recursos necessários para produzir os bens e serviços que 
estes necessitam e dos despejos de materiais e energia não aproveitados no meio am-
biente. Mas isso nem sempre gerou degradação ambiental, em razão da escala reduzida 
de produção e consumo de maneira pela qual os seres humanos entendiam sua relação 
com a natureza e interagiam com ela. O aumento da escala de produção tem sido um 
importante fator que estimula a exploração dos recursos naturais e eleva a quantidade 
de resíduos. A crença de que a natureza existe para servir o ser humano, contribuiu para 
o estado de degradação ambiental que hoje se observa.

O modelo atual de desenvolvimento traz enormes desequilíbrios sociais, constituin-
do uma diferença gritante entre o capitalista e os demais atores envolvidos. Trata-se de 
um abismo social, daí a latente necessidade da intervenção do Estado como agente con-
trolador e pacificados das lides oriundas deste descompasso. Nunca houve tanto cres-
cimento, riqueza e fartura ao lado de miséria, degradação ambiental e poluição. Neste 
contexto, o desenvolvimento sustentável visa equilibrar e dar continuidade às atividades 
essenciais à qualidade de vida. O conceito de desenvolvimento sustentável apoia-se na 
integração das questões sociais, ambientais e econômicas, constituindo um tripé neces-
sário a um crescimento equitativo.

Já recomenda a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimen-
to (UNCTAD), à frente do tempo, que bens e serviços ambientalmente preferíveis, são 
aqueles que causam menos danos ao meio ambiente do que seus similares, contribuindo 
para gerenciar, controlar, prevenir e remediar problemas ambientais como poluição, ru-
ídos, desperdícios de recursos e danos aos ecossistemas. Há um esforço mundial para 
adoção de produtos e serviços ambientalmente corretos, em uma tentativa de equilibrar 
o paradoxo produção e proteção ao meio ambiente, uma vez que os recursos disponí-
veis são findáveis.

1.2 Princípio da Precaução

A precaução fundamenta-se na obrigação de prevenir ou evitar dano ambiental mes-
mo quando este for desprovido de absoluta certeza científica, tendo como fim proteger 
o meio ambiente, assim como prescreve o Princípio nº 15 da Declaração do Rio de 
Janeiro: Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver 
ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não 
será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental.

A implementação do princípio da precaução não tem por finalidade imobilizar as 
atividades humanas. Não se trata da precaução que tudo impede ou que em tudo vê 
catástrofes ou males. O princípio da precaução visa à durabilidade da sadia qualidade de 
vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta. 
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Segundo Machado (2010), a precaução é cautela antecipada, do latim precautio-onis. 
Caracteriza-se pela ação antecipada diante do risco ou do perigo. Há neste conceito, um 
significado mais específico, fornecendo indicação sobre as decisões a tomar nos casos 
em que os efeitos sobre o meio ambiente de uma determinada atividade não sejam ainda 
plenamente conhecidos sob o plano científico.

O princípio da precaução baseia-se na validade e certeza científica a respeito de uma 
atividade humana. A primeira questão versa sobre a existência do risco ou da probabili-
dade de dano ao ser humano e à natureza. Há certeza científica ou há incerteza científica 
do risco ambiental? Há ou não unanimidade no posicionamento dos especialistas? Che-
gou-se a uma posição de certeza de que não há perigo ambiental? A existência de certeza 
necessita ser demonstrada, porque vai afastar uma fase de avaliação posterior. Em caso 
de certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da 
prevenção. Em caso de dúvida ou incerteza, também se deve agir prevenindo. A dúvida 
científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção.

Aplica-se o princípio da precaução ainda quando existe a incerteza, não se aguardan-
do que esta se torne certeza. A incerteza no conhecimento é uma forma de ignorância. 
O princípio da precaução não quer conservar ou perenizar a ignorância, mas, pelo con-
trário, quer vencê-la com a pesquisa, com o estudo e com a constante avaliação dos fatos 
e dos métodos. No que tange à validação científica do dano, tal princípio traduz-se por 
uma inversão do ônus da prova em proveito da proteção do meio ambiente. Em certos 
casos, em face da incerteza científica, a relação de causalidade é presumida com o objeti-
vo de evitar a ocorrência de dano. Então, uma aplicação estrita do princípio da precaução 
inverte o ônus normal da prova e impõe ao autor potencial prova, com anterioridade, 
que sua ação não causara danos ao meio ambiente. 

1.3 Princípio da Prevenção

O princípio da prevenção evidencia-se, portanto, com o agir previamente a algum fato 
que possa decorrer de um dano concreto, uma vez que já se conhecem as causas, a fim 
de evitar a comprovação desses danos ou, ao menos, diminuir significativamente os seus 
resultados (ARAGÃO, 2007).

No mais, exara Carvalho (2008), que a prevenção se aplica aos danos ambientais dos 
quais a ciência pode estabelecer as relações de causa e efeito.

Pode-se constatar que tal princípio visaà internalização dos custos externos de de-
gradação ambiental (CARVALHO, 2008). Há um caráter de previsibilidade do dano, uma 
vez que seus impactos já são conhecidos e mensurados cientificamente.

Além disso, de acordo com Leite (2007), a prevenção necessariamente provoca atitu-
des antecipatórias e de gestão de riscos, minimizando e analisando os danos ambientais.
Por fim, deve ser ressaltado que, operando como um dever de cuidado, tal princípiodá 
amparo à responsabilidade pós-consumo, pois os impactos ambientais já conhecidoses-
tabelecem um conjunto de nexos de causalidade suficiente ao reconhecimento dos pos-
síveis impactos futuros.

Precaução difere de prevenção. Prevenir (do latim prevenio) significa antecipar so-
luções diante de algo que se sabe que irá ocorrer ou poderá ocorrer segundo alguma 
estimativa. Para isso, é necessário ter algum conhecimento sobre o que se pretende 
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prevenir, seus efeitos e modos de ocorrência. Precaução significa antecipar a cautela (do 
latim, precautio) diante da incerteza, de algo que não se conhece ou cujos efeitos sobre 
o meio ambiente são desconhecidos, antes mesmo de conseguir provas definitivas da 
sua periculosidade. O produto poderá ser introduzido se estudos posteriores provarem 
que ele não gera danos irreversíveis ao meio ambiente, mas antes que isso ocorra, o seu 
adiamento é a medida correta diante da incerteza a respeito dos seus efeitos. 

A prevenção não é estática; e, assim, tem-se que atualizar e fazer reavaliações, para 
poder influenciar a formulação das novas políticas ambientais, das ações dos empreende-
dores e das atividades da Administração Pública, dos legisladores e do Judiciário.

1.4 Princípio do Poluidor Pagador

Os princípios anteriormente abordados (prevenção e precaução) prevalecem como 
objetivos do princípio do poluidor-pagador, devendo este ser imputado como alternativa 
acautelatória para uma eficácia ecológica. A responsabilidade pelo dano causado ou futu-
ro é do causador da poluição o qual arcará com seus custos, as despesas de prevenção 
(SINNOTT, 2012).

A cobrança de tributos ambientais objetiva internalizar os custos ambientais produ-
zidos pelos particulares. Nas economias de mercado, para os empresários, os custos in-
corridos pela empresa devem ser os mínimos possíveis para que ele possa maximizar os 
lucros. Além desses custos de produção e distribuição, as atividades produtivas também 
geram outros custos, que se não forem pagos pela empresa, recaem sobre a sociedade, daí 
porque são denominados custos externos ou sociais. Um desses custos refere-se à perda da 
qualidade do meio ambiente, seja decorrente do uso de recursos naturais, seja da polui-
ção resultante de processos de produção, distribuição e utilização dos bens produzidos 
pela empresa (BARBIERE, 2007, grifo nosso).

A cobrança de um imposto ao poluidor é um modo de internalizar os custos sociais 
no sistema de preço do poluidor, afetando desse modo a demanda pelos seus produtos e 
a realização. Constitui uma amenidade como elemento compensador pelo dano ambien-
tal coletivo em detrimento do lucro que será auferido da atividade empresarial.

A externalidade é um fenômeno externo ao mercado, que não afeta o seu funciona-
mento. Ela ocorre quando as ações realizadas por um ator provocam impactos sobre o 
bem-estar de outras pessoas que não as envolvidas. Uma externalidade negativa ocorre 
quando as atividades de um agente econômico produzem perdas a outras pessoas não 
envolvidas nas relações econômicas.A degradação ambiental é entendida como tal, um 
efeito adverso que recai sobre outros agentes que não participaram dos processos de 
produção e consumo, representando, portanto, um custo social.

O escopo dessas compensações está em levar o agente poluidor a repensar suas 
práticas produtivas de modo a adotar novas tecnologias que diminuam significativamente 
suas sequelas ao meio ambiente.

Segundo Barbieri (2007), como qualquer ser vivo, o ser humano retira recursos do 
meio ambiente para prover sua subsistência e devolve as sobras. [...] as sobras das ati-
vidades humanas resultam em poluição. A poluição é um dos aspectos mais visíveis dos 
problemas ambientais e a percepção dos seus problemas se deu de forma gradativa ao 
longo do tempo. Primeiro foi no nível local, nasproximidades das unidades geradoras 
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de poluição; depois descobriu-se que ela não respeita fronteiras entre países e regi-
ões; finalmente, verificou-se que certos problemas atingem proporções planetárias. O 
impacto, portanto, das atividades humanas transcendem do aspecto geográfico local, 
passando a constituir uma problemática global. Problemas ambientais globais exigem 
respostas globais.

Para Machado (2010), a utilização gratuita dos recursos naturais gera um enrique-
cimento ilegítimo paraos seus usuários, visto que representa um ônus para o restante 
da sociedade que, além de não usufruir dos possíveis benefícios econômicos de sua 
utilização, sofre efeitos negativos como a poluição. O pagamento não confere ao po-
luidor o direito de poluir e nem o exime da responsabilidade de reparar o dano por 
ele causado.

No Brasil, a Lei n° 6.938, de 31.08.1981, diz que a Política Nacional do Meio Am-
biente visará “à imposição, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos am-
bientais com fins econômicos” e “à imposição ao poluidor e ao predador” da obriga-
ção de recuperar e/ou indenizar os danos causados” (art. 4°, VII).

Frisa Aragão (2007) que o princípio do poluidor-pagador é um princípio que atua, 
sobretudo, a título de precaução e de prevenção, que atua, portanto, antes e inde-
pendentemente dos danos ao ambiente terem ocorrido, antes e independentemente 
da existência de vítimas. [...] Só assim os poluidores são “motivados” a escolher entre 
poluir e pagar ao Estado, ou pagar para não poluir investindo em processos produtivos 
ou matérias primas menos poluentes, ou em investigação de novas técnicas e produtos 
alternativos. Este princípio tem por objetivo fazer com que estes custos não sejam 
suportados nem pelos Poderes Públicos, nem por terceiros, mas pelo utilizador do 
recurso ambiental. 

O princípio do usuário-pagador contém também o princípio poluidor-pagador, isto 
é, aquele que obriga o poluidor a pagar a poluição que pode ser causada ou que já foi 
causada. Quem causa deterioração paga os custos exigidos para prevenir ou corrigir 
possíveis danos. É óbvio que quem assim é onerado redistribuirá esses custos entre os 
compradores de seus produtos ou aos usuários de seus serviços.

O custo a ser imputado ao poluidor não está exclusivamente vinculado à imediata 
reparação do dano. O verdadeiro custo está numa atuação preventiva. O pagamento 
efetuado pelo poluidor ou pelo predador não lhes confere qualquer direito a poluir (MA-
CHADO, 2007, p. 68, grifo nosso). Ademais, o investimento efetuado para prevenir o 
dano ou o pagamento do tributo da tarifa ou do preço público, não isentam o poluidor 
ou predador de ter examinada e aferida sua responsabilidade residual para reparar o 
possível dano.

Esta postura otimista e exagerada dos empresários se baseia na crença de que 
qualquer problema de escassez no presente ou no futuro próximo será solucionado 
mais adiante, de modo que sempre haverá a possibilidade de substituição de insumos 
e processos produtivos. Essa situação, levaria a maciços investimentos em novos pro-
cessos tecnológicos produtivos, resultando em fontes alternativas de insumos. Essa 
visão, na prática, considera os recursos infindáveis, uma vez que sempre haverá uma 
nova opção de substituição. Essa postura em relação ao meio ambiente é denominada 
cornucopiana, em referência à cornucópia, uma figura da mitologia grega que simboliza a 
fortuna e abundância eternas, representadas por um vaso na forma de chifre que verte 
continuamente frutas, flores e cereais (BARBIERE, 2007, p. 18).
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2. POLíTICA NACIONAL DOS RESíDUOS SóLIDOS 
(PNRS) E SUAS DIRETRIzES

A logística reversa foi definida na Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, como a coleta de resíduos sólidos previamente separados 
de acordo com sua constituição e composição, devendo ser implementada pelos muni-
cípios como forma de encaminhar as ações destinadas ao atendimento do princípio da 
hierarquia na gestão de resíduos sólidos, dentre as quais inclui-se a reciclagem.

Segundo o artigo 3º, inciso XVI, da citada lei, compreende-se por resíduos sólidos:

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe pro-
ceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível.

Nessa visão, destaca Pinz (2012), que os resíduos decorrem da forma industrial de 
produção de bens e do modo de vida (caracterizado, sobretudo, pelo alto padrão de 
consumo) que se constituiu no bojo da sociedade moderna, como condição de susten-
to desta; e, de outra parte, revelam-se hoje, com a proporção assumida pelo descarte 
de materiais, em um problemático subproduto da modernidade, convertido em objeto 
de reocupação da própria indústria, da ciência, do poder público e da sociedade em 
seu todo.

Do mesmo modo, importante destacar que há diferenças entre os conceitos dedesti-
nação e disposição final ambientalmente adequada. Define o inciso VII do artigo 3º:

VII – destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos 
que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar da-
nos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos.

A disposição, ao contrário da destinação que prima pela sustentabilidade, impõe me-
didas que visam à proteção da saúde e do meio ambiente quando esgotadas as possibi-
lidades de tratamento e recuperação dos resíduos sólidos, assim como dispõe o inciso 
VIII do artigo 3º:

VIII – disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 
rejeito sem aterros, observando normas operacionais específicas de modo 
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos.

A logística reversa constitui um instrumento de destinação ambientalmente correta, 
como teoriza-se a seguir.
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3. LoGÍSTICA REVERSA

A problemática dos resíduos sólidos urbanos não é um tema novo em nossa sociedade, 
mas foi majorado após o advento da Revolução Industrial uma vez que o a produção em 
massa decorrente do emprego dos meios de produção, gerou grande impacto no meio 
ambiente. Somados aos apelos consumeristas, o resíduo do consumo, transforma-se em 
uma problemática de âmbito universal, saltando aos olhos toda sua problematização.

Milaré (2011) defende que a preocupação com o problema dos resíduos sólidos 
tornou-se tecnicamente complexa devido à urbanização acelerada com reflexo na ocu-
pação e no uso do solo urbano; o aumento exponencial de embalagens; o descarte 
sempre maior de resíduos; o despreparo dos municípios para gerir essa problemática e, 
particularmente, a quase absoluta carência de educação ambiental.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em seu art.8°, afirma que “são instrumen-
tos desta política, entre outros: III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras 
ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos”. Como instrumentos, segundo o art. 9°, da Lei n° 6.938/1981, temos as me-
didas, meios e procedimentos pelos quais o Poder Público executa a política ambiental tendo 
em vista a realização concreta do seu objetivo, ou seja, a preservação, melhoria e recuperação 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Diante deste arcabouço legal, apreende-se que 
a logística reversa constitui um instrumento de efetivos resultados quanto à diminuição de 
poluição decorrente de processos produtivos de empresas de serviços e produtos.

Churchill e Peter (2003) defendem que, tradicionalmente, os canais de distribuição 
movem produtos do produtor para o usuário final. Às vezes, porém, os bens se movem 
na direção oposta. O canal de distribuição que vai do usuário final para o produtor é 
canal reverso. Isso ocorre em especial na área de reciclagem.

A logística reversa é a área da logística que trata, genericamente, do fluxo físico de 
produtos, embalagens ou outros materiais, desde o ponto de consumo até ao local de 
origem (DIAS, 2005, p. 205).

A logística reversa aborda a questão da recuperação de produtos, parte de produtos, 
embalagens, materiais, de entre outros, desde o ponto de consumo até ao local de ori-
gem ou de deposição em local seguro, com o menor risco ambiental possível.

Para Rogers e Tibben-Lembke (1998), a logística inversa pode ser definida como: “o 
processo de planejamento, implementação e controle da eficiência e eficácia e dos cus-
tos, dos fluxos de matérias-primas, produtos em curso, produtos acabados e informação 
relacionada, desde o ponto de consumo até ao ponto de origem, com o objetivo de 
recapturar valor ou realizar a deposição adequada”.

Esses conceitos complementam a noção de logística reversa como sendo a gestão do 
fluxo de resíduos e de material reciclado, como por exemplo: lixo doméstico, hospitalar 
e industrial, latas de bebidas, papel, ferro velho, vasilhames, entre outros.

Leite(2003) define a logística reversa como o segmento da logística empresarial que 
planeja, opera e controla o retorno dos bens ao processo produtivo, após sua venda e 
consumo, por meio de canais de distribuição reversos.

a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 
informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda 
e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos 
canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: 
econômico, ecológico legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.
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A logística inversa tem como objetivos planejar, implementar e controlar de um 
modo eficiente e eficaz:

 y O retorno ou a recuperação de produtos;
 y A redução do consumo de matérias-primas;
 y A reciclagem, a substituição e a reutilização de materiais;
 y A deposição de resíduos;
 y A reparação e refabricação de produtos.

O desenvolvimento e progresso da logística reversa (ou inversa)tem sido impulsio-
nado, em grande parte, pelas questões ambientais, relacionado com o problema da de-
posição das embalagens dos produtos, da recuperação dos produtos, partes de produtos 
ou materiais, das devoluções de produtos em fim de vida, de produtos com defeito.Tem 
existido um forte crescimento desta área da logística, não só pela legislação ambiental, a 
qual impõe leis mais exigentes, mas também pela consciencialização ambiental das em-
presas, organizações e organismos públicos.

Defende Séguin (2006), que a comunidade internacional exerce papel relevante na 
defesa ambiental através de exigências do comércio eterno. A padronização de processos 
de qualidade de produção, através das normas da ISO, colabora para que o marketing de 
indústrias ecologicamente corretas seja valorizado mundialmente.

Esta responsabilização ultrapassa as barreiras geográficas, cabendo também a todos 
aqueles que importam ou exportam produtos, como preconiza o supracitado diploma, 
no art. 8°, § 6°: Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 
adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito enca-
minhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo 
órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos.

No entanto, em proteção aos princípios do Direito Ambiental, entendendo o 
contexto de hipossuficiência econômica da relação do consumo, defende, no § 8° da 
PNRS, que, com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de 
logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente 
e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua 
responsabilidade.

Delineando esta abrangência, o art. 33, disciplina que são obrigados a estruturar 
e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 
uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de:

I – agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as re-
gras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regula-
mento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, ou em normas técnicas; II – pilhas e baterias; III – pneus; IV – óleos 
lubrificantes, seus resíduos e embalagens; V – lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI – produtos eletroeletrônicos 
e seus componentes.



108

Este novo diploma legal disciplina e responsabiliza diretamente os entes produtores 
que, em decorrência de suas atividades produtivas, impactam negativamente o meio am-
biente. Com o advento da globalização, as situações fáticas atravessam e derrubam as 
fronteiras políticas. No entanto, nem sempre o que deu certo num país é aplicado com 
sucesso em outro, posto que envolve outro momento social e outra realidade de hábitos, 
costumes e valores.

A aplicação de leis ambientais provoca conflito de interesses e consequentemente 
resistência, em especial porque as questões são abordadas com enfoque microscópico 
ou compartimentos, desprezando as consequências macroscópicas (planeta, espaço e 
cosmo) e o aspecto holístico que envolve o tema. No meio ambiente, tempo e espaço 
tem dimensão específica e não se pode abrir Mao de interesses que transcendem fron-
teiras políticas e temporais. Os eventos ambientais não são instantâneos, desastrosos, 
projetam-se no espaço e no tempo em escala indefinida e indeterminável, cumulando 
efeitos que persistem por centenas de anos. [...] Considerando que os recursos naturais 
são finitos, a insegurança quanto à irreversibilidade do dano é um fator que deve pesar 
nas decisões ambientais, em especial pelo efeito cumulativo e em cascata, levando a perda 
do controle (SÉGUIN, 2006).

CoNSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção ambiental está ligada a uma ampla visão de seus mecanismos de tutela 
que pressupõem a aplicabilidade dos princípios da sustentabilidade, da precaução e da 
prevenção prevalecendo, em um conflito de interesses, o amparo ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. A sustentabilidade, em seus diversos fatores, respalda-se na 
qualidade da relação intergeracional, proporcionando o bem-estar ecológico. A precau-
ção, por sua vez, evidencia o dano futuro e a total preocupação com o dano ambiental 
incerto e/ou desconhecido, bem como, a prevenção interpõe-se nos meios de atuação 
ambiental, impondo o ônus ao poluidor pagador que tem o dever de arcar com as ex-
ternalidades negativas.

O grande alento é o fato de que, ao menos, contamos com o direcionamento de 
onde se pretende chegar no tocante à gestão de resíduos no país (antes da PNRS sequer 
tínhamos um norte). Agora, faz-se necessário agir para tirar a Lei do papel e transpor 
seus conceitos e instrumentos para a prática, o que é missão e responsabilidade de to-
dos, conforme registrado no próprio texto legal. A lei ambiental não pode ser neutra, ela 
é comprometida com a vida e com o futuro.

A logística reversa surge como instrumento para consolidação das políticas públicas 
de preservação ambiental, responsabilizando, em parte, o ente produtor pelas consequ-
ências decorrentes dos produtos e serviços por ele inserido na sociedade. Altruistamen-
te seriam incipientes as ações, no entanto, através de incentivos fiscais e econômicos, 
as empresas estão aderindo às práticas de logística reversa, uma vez que a comunidade 
internacional exerce papel relevante na defesa ambiental através de exigências do comér-
cio externo, corroborando para que a imagem institucional das empresas ecologicamen-
te corretas seja valorizada mundialmente.

O meio ambiente artificial causa impactos ao atender às funções básicas do homem. 
Para minimizá-los e impedir a degradação do meio ambiente, é importante a participa-
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ção do Poder Judiciário, das empresas, da comunidade e da sociedade civil organizada. 
É evidente no que tange às questões de Direito Ambiental, a dificuldade de sucesso na 
recepção de normas alienígenas fica exacerbada, posto envolver temas ético-sociais para 
os quais não existe formula global de aceitação. Os costumes locais, a história do povo 
e a opinião pública serão de capital importância para o acolhimento e implemento de 
novos institutos jurídicos que mudarão o curso da história de uma nação.
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RESuMEN

El desarrollo de los nuevos planes y programas de estudios requieren del fortalecimien-
to del trabajo de los colectivos de disciplinas en aras de formar un profesional con 
los conocimientos, cualidades y habilidades necesarios para hacerle frente a los nuevos 
requerimientos de la Economía Cubana; siendo responsabilidad de estos colectivos per-
feccionar el proceso docente-educativo en función de cumplir los objetivos educativos e 
instructivos de cada asignatura, disciplina y año. 
Lograr la integración de los profesores de una misma disciplina o de otras del mismo año 
que cursa el estudiante de Ingeniería Industrial es una tarea ardua que debe lograrse de 
forma paulatina pues implica crear en la conciencia de cada profesor involucrado la ne-
cesidad de integración como vía importante para garantizar que los alumnos se apropien 
del modo de actuación profesional, al aplicar de manera independiente y creadora los 
métodos de trabajo de su profesión en la solución de los problemas particulares y fre-
cuentes que se presentan en los sistemas de producción de las empresas del territorio. 
Este trabajo recopila la experiencia de varios profesores de la Disciplina Matemática 
Aplicada y de la Disciplina y Gestión de las Organizaciones en la Universidad de Matanzas 
“Camilo Cienfuegos”, en la formación docente e investigativa de los estudiantes de la 
carrera Ingeniería Industrial.
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ABSTRACT

The development of new plans and programs of studies require strengthening the work 
of groups of disciplines in order to train a professional with the knowledge, skills and 
abilities needed to cope with the new requirements of the Cuban Economy, remain the 
responsibility of these collective improve the educational process in terms of meeting 
the educational and instructional objectives for each subject, discipline and year.
Ensuring the integration of teachers in one discipline or other of the same year of study 
Industrial Engineering students is a difficult task to be achieved gradually as it involves 
create awareness of each teacher involved the need for integration as major route to en-
sure that students take ownership of professional performance, applying independently 
and creative working methods of his profession in solving specific problems and frequent 
that occur in production systems of the area’s businesses.
This paper discusses the experience of several professors and Applied Mathematics Dis-
cipline Discipline and Organization Management at the University of Matanzas “Camilo 
Cienfuegos” in teaching and research training of students of Industrial Engineering career.

Keywords: interdisciplinarity; mathematical; organizational management.

INTRoDuCCIÓN

La carrera de Ingeniería Industrial surge en nuestro país en el año 1961, dada la nece-
sidad de impulsar la formación de profesionales para desarrollar y explotar eficientemen-
te la creciente y sostenida base productiva que el proceso de industrialización requería.

Actualmente esta carrera tiene como objetivo fundamental la preparación de un 
profesional integral de alta calidad, comprometido con la Revolución, que satisfaga los 
requerimientos de la producción y los servicios cuya función es planificar, analizar, di-
señar, operar, mejorar y dirigir procesos de producción y servicios en toda la cadena de 
aprovisionamiento-transportación-venta-servicio de posventa con el objetivo de lograr 
eficiencia, eficacia y competitividad, mediante el análisis que se presenta entre los recur-
sos humanos, financieros, materiales, energéticos, equipamiento, información y ambiente 
con un enfoque integrador y humanista, donde prevalecen criterios que sustentan los 
altos intereses del país.

Para poder desempeñar su papel el ingeniero industrial requiere adquirir conoci-
mientos de las ciencias matemáticas, física, economía, tecnología e informática y de otros 
más específicos relacionados con los principios y métodos de diseño y análisis de la 
ingeniería. Dentro de las matemáticas juegan un papel importante en la creación de las 
habilidades que necesita el ingeniero industrial los modelos matemáticos, pues le permite 
analizar y predecir las consecuencias de diferentes modos de operar en los sistemas, 
además de constituir una herramienta importante en la toma de decisiones. 

Para completar su formación necesitan además conocer los diferentes procesos pro-
ductivos y de servicios que se llevan a cabo y de una rápida adaptación a las nuevas 
tecnologías de la producción y la informática.

Al término de su carrera el ingeniero industrial debe demostrar una sólida prepara-
ción científica-técnica, económica, social, política y cultural pero además ya debe tener 
formados y consolidados los valores de dignidad, patriotismo, honestidad, solidaridad, 
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responsabilidad, humanidad, laboriosidad, honradez y justicia propios de este especialista, 
por lo que estará además preparado para participar activamente en la vida social asu-
miendo posiciones patrióticas, políticas, ideológicas y éticas acordes con los principios 
martianos y marxista leninistas en que se fundamenta nuestra sociedad.

Para lograr este profesional al que aspira nuestra sociedad deben aunarse todos los es-
fuerzos del colectivo de profesores e investigadores que forman nuestro claustro y velar por 
el perfeccionamiento de las asignaturas y disciplinas que conforman la carrera, coordinando 
adecuadamente el proceso docente educativo desde los colectivos de año y de carrera.

Varios autores definen el concepto de disciplinas de diferentes formas, por ejemplo, 
las disciplinas se pueden considerar como un recorte de un campo de estudio en torno 
a un objeto de conocimiento, a procesos de producción y a un corpus teórico validado 
por una comunidad científica (Clark, 1983).

Otros autores conciben que las disciplinas tienen un carácter pesado porque per-
miten el manejo y distribución del poder y en este sentido, orientan las decisiones de 
la enseñanza, sus modos de desarrollo y los tipos de aprendizajes que realizarán los 
alumnos. Si bien tienen delimitados sus campos específicos, se asiste en el presente a una 
transformación de los modos de producción del conocimiento (Gibbons, 1995). 

En la actualidad se diluyen las fronteras entre las disciplinas para dar lugar a produc-
ciones que atiendan a contextos sociales, culturales, económicos que plantean problemas 
concretos que requieren de enfoques multi, pluri y transdisciplinares para su resolución 
(Ojeda, M. y Alcalá, M.,1995).

Según Pérez, 2009, interdisciplinariedad e investigación son dos palabras que parecen 
tener hoy un lugar preferencial dentro del acervo universitario cubano. La palabra misma 
interdisciplinariedad no debería aludir a un concepto novedoso, sino hacer parte del 
trabajo académico cotidiano.

En los documentos del Plan D, plan de estudio actual de la carrera, (MES 2003) se 
plantea avanzar en el perfeccionamiento de las diferentes estrategias curriculares, enfati-
zándose en la idea de recurrir a una integración de las disciplinas y ciencias, lo que debe 
potenciar un mayor nivel de esencialidad y estimular el dominio de los modos de actua-
ción del profesional por lo que es una necesidad imperiosa fomentar el trabajo conjunto 
de profesores de varias disciplinas para alcanzar estos objetivos.

Teniendo en cuenta lo planteado este artículo tiene como objetivo dar a conocer la 
labor conjunta desarrollada por dos de las disciplinas que contempla el plan de estudio 
actual de formación de un ingeniero industrial: la disciplina Matemática Aplicada y la 
disciplina Gestión de las Organizaciones, orientada a perfeccionar el trabajo docente e 
investigativo de los estudiantes de esta carrera teniendo en cuenta el cumplimiento de 
los objetivos educativos, instructivos y la consolidación de habilidades y conocimientos 
mediante la práctica y la formación de valores.

1. DESARRoLLo
1.2 Caracterización de la Disciplina Matemática Aplicada.

La Disciplina Matemática Aplicada comienza a impartirse en el primer semestre del 
segundo año y culmina en el primer semestre del cuarto año. Estudia la modelación pro-
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babilística y estadística de los procesos de los que se ocupa la ingeniería industrial para 
caracterizarlos a través de su variabilidad, así como modelos y métodos matemáticos 
de la investigación de operaciones que contribuyen a analizar, diseñar, operar, mejorar 
y dirigir procesos de producción y servicios posibilitando la toma de decisiones bajo 
fundamento científico.

Esta es una disciplina considerada como básica específica, o sea, que aporta habilida-
des que se convierten en herramientas o medios imprescindibles para el modo futuro de 
actuar del ingeniero industrial. Se considera como la disciplina que aporta los métodos 
matemáticos de mayor uso y utilidad para el ingeniero industrial. El desarrollo de la in-
formática y la existencia de software han acelerado el uso de los mismos.

La utilidad de los métodos empleados radica en que permiten la extracción de la in-
formación útil contenida en los datos generados en los procesos, la asignación óptima de 
los recursos, el empleo racional de los medios de transporte y distribución eficiente de 
los recursos, el análisis de los sistemas de producción y servicios y la toma de decisiones 
bajo riesgo.

Entre algunos de los objetivos educativos de la disciplina se encuentran los siguientes:
Desarrollo del pensamiento estadístico y el enfoque de procesos.
Lograr el rigor científico en la solución de problemas sobre la base de la aplicación de 

conceptos, leyes y principios en los que se sustentan, así como de los métodos y formas 
de trabajo de las asignaturas que componen la disciplina.

Desarrollar la capacidad de razonamiento, pensamiento lógico y nivel de abstracción 
con el análisis y solución de posibles situaciones prácticas.

Lograr motivación por su profesión, demostrando la utilidad de la disciplina para el 
análisis, diseño, operación, mejora y dirección de procesos de producción y servicios a 
partir de problemas vinculados al perfil del ingeniero industrial.

Crear hábitos de trabajo independiente y uso de la bibliografía científica.
Desarrollar el pensamiento y actuación de un profesional que tenga en cuenta aspec-

tos tales como: la eficiencia económica, uso racional de recursos, el ahorro
La siguiente tabla muestra la distribución en horas de las asignaturas de la Disciplina 

Matemática Aplicada y su ubicación dentro del currículo, de acuerdo con el Planes D 
de estudio.

Tabla 1. Asignaturas de la Disciplina Matemática Aplicada.

Nº ASIGNATuRAS Año Semestre Horas Examen
Final

Proyecto
de Curso

1 Probabilidades 2 1 56 x
2 Estadística Matemática I 2 2 70 x
3 Estadística Matemática II 3 1 70 x
4 MEM I 3 2 64 x
5 MEM II 4 1 56 x
6 Simulación 4 1 56

Total 372

      Fuente: Falcon (2013)
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2. CARACTERIzACIóN DE LA DISCIPLINA GESTIóN DE 
LAS oRGANIZACIoNES.

La Disciplina Gestión de las Organizaciones se imparte entre los años tercero y quin-
to de la carrera. Pretende que el estudiante reciba de una forma holística y sistematizada 
los conocimientos fundamentales que parten de la gestión y el análisis económico y 
financiero, transitando por la gestión hasta la gestión del cambio, orientado a la satisfac-
ción de las necesidades y la eficiencia.

El estudiante debe crear habilidades en cuanto a métodos y técnicas de gestión como 
un proceso tales como trabajo en grupo, técnicas de comunicación, identificación de 
procesos y toma de decisiones, así como técnicas analíticas y procedimientos que exigen 
el diagnóstico y la formulación de estrategias, así como de técnicas y métodos para la 
implementación y el control. Además el alumno debe ser capaz de argumentar soluciones 
creativas para la toma de decisiones en la gestión estratégica, táctica y operativa sobre 
la base de la eficiencia, eficacia y responsabilidad social teniendo en cuenta la realidad 
cubana, nuestra cultura e identidad.

Algunas de las habilidades fundamentales que debe lograr la disciplina son:
Identificar problemas de gestión de las organizaciones. 
Elaborar alternativas de soluciones a estos problemas y evaluar su impacto econó-

mico y social.
Formular objetivos en los diferentes niveles de la organización y en los tres niveles de 

dirección: estratégico, táctico y operativo.
Identificar y analizar información relevante para la toma de decisiones.
Utilizar las TIC y herramientas de modelación para la solución de problemas de las 

organizaciones.
Gestionar el proceso de cambio organizacional con un carácter holístico.
Como puede apreciarse para lograr las habilidades 4) y 5) se hacen indispensables los 

conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiante en la Disciplina Matemática 
Aplicada.

La siguiente tabla muestra la distribución en horas de las asignaturas de la Disciplina 
Gestión de las Organizaciones.

Tabla 2. Asignaturas de la Disciplina Gestión de las Organizaciones.

Nº ASIGNATuRAS Año Semestre Horas Examen
Final

Proyecto
De Curso

1 Gestión económica financiera 3 1 64 x
2 Análisis económico financiero 3 2 64 x
3 Gestión organizacional. 4 1 48 x
4 Gestión del cambio organizacional. 5 1 48 x

Total 192

Fuente: Falcon (2013)

Debemos aclarar que en este trabajo interdisciplinario no están involucradas todas 
las asignaturas que componen la Disciplina de Gestión de las Organizaciones. En la 
siguiente figura se muestran las asignaturas contempladas y el año en que se imparte 
las mismas.
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Figura 1. Distribución por año académico de las asignaturas de las disciplinas 
Matemática Aplicada y Gestión de las Organizaciones. Fuente de elaboración propia.

 

3. EXPERIENCIA

En los últimos cinco años ambos colectivos de disciplinas han desarrollado un trabajo 
conjunto fundamentalmente en la esfera investigativa, sin embargo, los frutos del traba-
jo se extienden al perfeccionamiento del trabajo docente educativo pues los ejemplos 
prácticos que se emplean en las clases se nutren con casos propios de las empresas de 
nuestro territorio, esto motiva al estudiante por su profesión, al descubrir que puede 
asumir un rol importante en la toma de decisiones y lograr una mejor eficiencia en las 
organizaciones.

Un ejemplo de esto puede ser el siguiente. En la asignatura Investigación de Ope-
raciones II una de las técnicas que se imparte es la de Árbol Jerárquico de Decisión; el 
profesor puede informarles en esta clase a sus estudiantes que esta técnica fue aplicada 
para cuantificar valores organizacionales de empresas de la localidad por estudiantes de 
la carrera en nuestra universidad

Hay que tener en cuenta que los llamados casos de estudio a los que nos referimos 
han surgido esencialmente de tesis de grados de estudiantes de la carrera que se han 
tutorado por profesores de ambos colectivos.

Los estudiantes próximos a formalizar su trabajo de tesis son los más capacitados 
para la realización de este tipo de investigación, pues recientemente acaban de concluir 
la impartición de las asignaturas de ambas disciplina. (Ver figura 1).

Se han realizado trabajos de tesis en varias entidades de la provincia matancera como 
son los del “Aeropuerto Internacional “Juan Gualberto Gómez”, los de la Empresa Eléc-
trica de Matanzas “Antonio Guiteras” y los de diferentes instalaciones turísticas de Vara-
dero como el hotel Paradisus Varadero, entre otros. 
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Entre los principales resultados podemos destacar los siguientes.
Elaboración de un procedimiento para la elaboración de Matrices de Competencias.
Propuesta de un conjunto de acciones que contribuyen a la fomentación de los valo-

res en el Aeropuerto “Juan Gualberto Gómez”.
Identificación y clarificación de los valores operacionales de una organización.
Cuantificación de los valores organizacionales de una organización.
Para el análisis de la información existente y para el apoyo de la toma de las decisio-

nes se utilizaron técnicas de la Disciplina Matemática Aplicada como son: 
Muestreo.
Estadística descriptiva (tablas de distribución de frecuencias, gráficos de frecuencia, 

dendogramas, medidas descriptivas).
Análisis de Clúster. 
Estadística inferencial (Coeficiente W – Kendall, Prueba de los Rangos con signo de 

Wilcoxon, prueba de Jonckheere-Terpstra
Métodos multiatributos (Matriz de Saaty y el árbol Jerárquico de Decisión).
Para procesar los datos los estudiantes emplearon algún software como: Microsoft 

Excel, SPSS y Expert Choice.

CoNCLuSIoNES

La interdisciplinariedad es una necesidad imperiosa en la carrera Ingeniería Industrial 
si deseamos crear un especialista tal como lo exige el nuevo plan de estudio, capaz de 
enfrentarse a los nuevos retos del desarrollo de la ciencia y la técnica. 

Lograr la interdisciplinariedad entre las disciplinas de Matemática Aplicada y Gestión 
de las Organizaciones no ha sido una tarea fácil ni inmediata, ha requerido de profesores 
con pensamiento interdisciplinario, capaces de transmitir esta forma de pensar y proce-
der a través del proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual ha implicado, una transformación 
en los métodos de enseñanza y un cambio en las relaciones entre los docentes de las 
diferentes disciplinas y entre estos y sus estudiantes.

El trabajo investigativo realizado por ambas disciplinas ha brindado frutos en las solu-
ciones a problemas de gestión de las organizaciones de entidades del territorio.

Desde el punto de vista docente ambas disciplinas también se han beneficiado, por 
una parte los profesores de la Matemática Aplicada cuentan con nuevos situaciones prác-
ticas que les permite crear las habilidades y valores necesarios en sus estudiantes, contri-
buyendo desde su disciplina a desarrollar el pensamiento y actuación de un profesional. 
Por otra parte los profesores de la Disciplina de Gestión de la Organización hacen men-
ción en los problemas a resolver a las herramientas de modelación matemática que les 
sirve para identificar y analizar la información relevante y para la solución de dichos pro-
blemas organizacionales, indicando además que software o programas pueden emplear. 
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RESuMo

O presente trabalho aborda a temática do Cooperativismo no segmento de transpor-
te coletivo alternativo no município de Manaus. Pela pesquisa de campo na zona leste 
da cidade, procurou-se analisar a importância da Contabilidade para a organização das 
cooperativas de transporte coletivo alternativo de passageiros na cidade de Manaus. As 
perspectivas de crescimento por meio do trabalho organizado e a conscientização de 
cada pessoa envolvida nesse novo ramo de cooperativismo, voltado para o transporte 
de passageiros, surgido no ano de 2002. O método utilizado foi estudo de caso nas co-
operativas de transporte coletivo alternativo da cidade de Manaus, buscando evidenciar 
as práticas da Contabilidade como mecanismo de organização social a partir de sua his-
toricidade, no contexto do Brasil. É enfatizado o surgimento do sistema cooperativista, 
bem como a estrutura organizacional dessas cooperativas, o que favoreceu identificar 
algumas conquistas sociais dessas cooperativas como aquisição de casa própria, acesso à 
educação, plano de saúde e lazer. O avanço social é obtido por meio do cooperativismo, 
bem como a criação de empregos de forma direta e sua contribuição significativa com 
a sociedade. A inclusão social de pessoas sem qualificação profissional, sem estudos, a 
abertura do mercado de trabalho em vários segmentos da sociedade manauara, a criação 
de vários postos de trabalho sem nenhum tipo de discriminação social. Os resultados 
desse estudo derivam da análise e interpretação das respostas de questionários apli-
cados junto aos cooperados das cooperativas de Transporte Coletivo Alternativo de 
Manaus, bem como da leitura dos referenciais teóricos, artigos científicos e livros.
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ABSTRACT

This paper addresses the issue of Cooperatives in alternative public transport sector in 
the city of Manaus. By field research in the area east of the city, we tried to analyze the 
importance of accounting for the organization of alternative public passenger transportation 
in the city of Manaus cooperatives. The growth prospects through organized labor and 
awareness of each person involved in this new branch of cooperatives, facing the passenger, 
appeared in 2002. The method used was case study on alternative public transport 
from the city of Manaus cooperatives in order to enhance the practice of accounting 
as a mechanism of social organization from its historicity, in the context of Brazil. The 
emergence of the cooperative system is emphasized as well as the organizational structure 
of these cooperatives, which favored identify some social achievements such as cooperative 
acquisition of own house, access to education, health care and leisure. Social improvement 
is obtained through the cooperative, as well as the creation of jobs directly and its 
significant contribution to society. The social inclusion of people with no qualification, no 
studies, the opening of the labor market in various segments of society of Manaus, creating 
multiple jobs without any social discrimination. The results of this study are derived from 
the analysis and interpretation of the responses to questionnaires applied to cooperative 
with the Mass Transportation Alternative Manaus cooperatives, as well as the reading of 
theoretical frameworks, scientific articles and books.

Keywords: Cooperative; Solidarity work; Collective work.

INTRoDuÇÃo

A atividade cooperativa no meio de transporte coletivo alternativo em Manaus existe 
desde 12 de dezembro de 1997 quando foram editados a Lei nº 1.323/1997 e o Decreto 
Municipal nº 1.988, de 03 de junho de 1.980, para regularização dessa modalidade de 
transporte de passageiros, e articula procedimentos organizacionais e agregativos entre 
seus membros participantes para atender necessidades da demanda crescente da popu-
lação manauense, particularmente a da Zona Leste de Manaus.

Essa atividade cooperativa ganhou força a partir do reconhecimento pelo poder pú-
blico, e começou se estruturar estabelecendo normas, regras e padrão para atender a 
demanda da sociedade.

Dessa forma, este trabalho curso traz uma análise sobre as conquistas dos coope-
rados por meio do Transporte Alternativo Coletivo Urbano no Município de Manaus, 
enfocando o cooperativismo no transporte coletivo alternativo e suas conquistas sociais. 
Tem como objetivo verificar o grau de satisfação dos usuários do Transporte Alternativo 
e Executivo de Manaus, apurar resultados Operacionais e Financeiros, exploração de 
Serviços de Transporte Alternativo de Manaus e a visão do poder público sobre esse 
tipo de transporte.

A pesquisa utilizou o método estudo de caso, e seguiu as principais tipologias afins 
às Ciências Contábeis, tais como a pesquisa bibliográfica, exploratória e de campo sob 
uma abordagem qualitativa. Espera-se torná-la referencial para outros estudos e outras 
investigações sobre o tema, destinando-se a proporcionar informações e análises que 
poderão subsidiar seu conhecimento atual. 
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Este estudo se inicia a partir desta introdução, e se apresenta em seis partes for-
mativas. A primeira apresenta a história do cooperativismo no Brasil, sua evolução, os 
conceitos de cooperativismo. A segunda, seu surgimento no Brasil. A terceira, a forma de 
constituição, elementos essenciais para a formação de uma cooperativa, atos cooperati-
vos e não cooperativos, bem como suas características e aspectos tributários. A quarta, 
a sua relação com a Contabilidade.

A quinta parte discorre sobre Transporte Coletivo Alternativo de Manaus, descreve 
o surgimento dessa modalidade de transporte e a fundamentação legal que torna esse 
serviço de transporte no Município de Manaus legalizado, e as conquistas sociais advin-
das daí.

Apresenta-se, ainda, na sexta parte a análise e discussão dos resultados alcançados 
pela pesquisa com suas conclusões. Após, apresentam-se as considerações.

1. HISTÓRIA Do CooPERATIVISMo

Cooperação, palavra da qual deriva Cooperativismo, chega à língua portuguesa do 
latim cooperari, (cum + operari), que, conforme Cenzi (2012, p.17), significa operar junta-
mente com alguém, prestação de auxílio para um fim comum. Nessa perspectiva, Pinho 
(1996, p. 8 apud CENZI, 2012) afirma:

Do ponto de vista sociológico, cooperação é uma forma de integração social 
e pode ser entendida como ação conjugada em que pessoas se unem, de 
modo formal ou informal, para alcançar o mesmo objetivo. A cooperação, 
quando organizada segundo estatutos previamente estabelecidos, dá origem 
a determinados grupos sociais. Dentre tais grupos, as cooperativas represen-
tam aqueles que visam, em primeiro lugar, a fins econômicos e educativos.

Nesse sentido, o cooperativismo assinala o sistema econômico fundado na coopera-
ção, que, com a mesma significação de cooperar, de que deriva, mostra a maneira por que 
o cooperativismo se realiza: pela congregação de várias pessoas no sentido de estabele-
cer a sociedade, que vem tratar e defender os seus interesses econômicos seja na forma 
de trabalho, de comércio ou de indústria, em sentido estrito, ou mesmo para atender 
interesse de ordem moral ou cultural, tais como se anotam na cooperativa editorial ou 
de fomento cultural (CENZI, 2012).

Nas palavras de Pinho (1996), a peculiaridade da Doutrina Econômica consiste, so-
bretudo, em que a observação, análise, hipótese e confronto com os fatos não se de-
senvolvem em condições de “indiferença” e “neutralidade” ou “amoralidade” típicos da 
Ciência. Assim, a doutrina cooperativa tem por fim a correção do social pelo econômico, 
utilizando para isso sociedades de caráter não lucrativo, que são as cooperativas (PI-
NHO, 1996).

A necessidade de solidariedade e ajuda mútua surgiu a partir do momento em que 
o homem precisou viver em conjunto, pois desde os tempos mais remotos de sua exis-
tência viu ele que suas ações e a sua sobrevivência dependiam de outros semelhantes. 
Assim, embora sem a formação de conceitos, o homem já experimentava e começava 
a construir uma sociedade amparada na reciprocidade e busca de objetivos comuns 
(CENZI, 2012).
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Com o tempo, mesmo sem a formação ou definição associativa, o espírito familiar 
congregava as pessoas para determinada atividade. É o caso dos povos nômades, das pes-
soas que se agrupavam para o trabalho do pastoreio ou mesmo do cultivo das primeiras 
lavouras, das tribos indígenas que buscavam reunir maior força para a caça, para a pesca 
e para a guerra (CENZI, 2012,).

A cooperação, no sentido mais amplo, como processo social, sempre existiu ao longo 
da história humana. A própria sobrevivência dos grupos humanos na época pré-histórica 
muito dependeu da cooperação entre os integrantes das tribos, desde a exploração de 
um território comum, como entre os povos pré-históricos do Médio Oriente da Europa 
e da América Indígena, à primitiva constituição da família, na qual um homem e uma mu-
lher se unem numa relação mais estável para assegurar o desenvolvimento de sua prole 
(CENZI, 2012).

A cooperação, por conseguinte, não deixa de ser um pacto em que cada um se co-
loca para o todo e aproveita o todo de cada um. Aproxima-se aí, em muito, das ideias 
difundidas por Rousseau quando afirma que, não fosse a necessidade de agregação, o ser 
humano pereceria. A esse respeito diz:

Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente 
unir e dirigir aquelas que existem, não tem nenhum outro modo, para 
se conservarem, que o de formar por agregação um conjunto de forças 
que possa sobrepujar a resistência, de acioná-las para um único objetivo 
e fazê-las operar em concerto. Este conjunto de forças só pode nascer 
do concurso de muitos, mas, como é que cada homem poderia engajar a 
força e a liberdade, primeiros instrumentos de sua conservação, sem se 
prejudicar e sem negligenciar os cuidados que se deve? Esta dificuldade, 
segundo minha opinião, não poderá ser enunciada nestes termos: “Encon-
trar uma forma de associação que defenda e proteja de toda força comum 
a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, se unindo a 
todos, obedeça apenas, portanto, a si mesmo, e permaneça tão livre quan-
to antes” (ROUSSEAU, 1981).

Pensadores franceses e ingleses que formavam uma corrente liberal e que foram 
denominados de socialistas utópicos, pregavam o ideal de justiça e de fraternidade pela 
atuação da vontade humana sobre a evolução das coisas e dos fatos e que por ela po-
diam corrigi-la ou reformá-la (CENZI, 2012). Dessas ideias lançadas em obras, originaram 
fortes influências no desenvolvimento do cooperativismo, as quais se podem destacar: A 
República de Platão (428-347 a. C.); Utopia, de Tomas Morus (1480-1535); A Nova Atlân-
tida de Francis Bacon (1561-1626) e A viagem a Içaria, de Etienne Cabet (1788-1856).

Em todas essas obras, pode-se observar um profundo desejo de organizar a socieda-
de em uma forma mais justa e fraterna, eliminando as diferenças de ordem econômica 
por meio de procedimento da propriedade comunitária e do trabalho coletivo (CENZI 
2012, p. 24).

Apesar da influência havida, o nascimento dessa modalidade societária – cooperativis-
mo, embora tenha seu berço na Inglaterra, curiosamente, não foi um inglês o precursor 
dessa ideia, mas sim, um holandês que ali residia – Peter Corneliszoom Plockhoy (1625-
1670). As ideias que pregavam consistiam no bem-estar das pessoas modestas, mediante 
organização de pequenas repúblicas de agricultores, artesãos, pescadores e mestres em 
artes e ciências (CENZI, 2012, p. 24).
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A história registra que a Igreja Católica sempre fez incluir em seus documentos 
papais o reconhecimento e incentivo às atividades associativas e cooperativas (CENZI 
2012, p. 37). É marcante o reconhecimento da Igreja Católica, conforme ressalta Vieira 
(apud CENZI, 2012) ao transcrever trechos do Decreto Papal de 18.11.1911. A Igreja 
Católica sempre demonstrou preocupação com a organização do povo através da pre-
gação da sua doutrina social. Prova disso é a Carta Encíclica Mater et Magistra, de João 
XXIII, de 15.05.1961, que trata especificamente da Questão Social à luz da Doutrina 
Cristã (CENZI, 2012).

O cooperativismo moderno encontra suas bases e origens nas mazelas da Revolução 
Industrial no século XIX, como forma de atenuar os choques econômicos e, principal-
mente, sociais provocados pelas mudanças trazidas pela revolução. Nos séculos XVIII e 
XIX, alguns pensadores discutiram e defenderam formas de cooperação e associação 
como meio de combater as injustiças promovidas pelo regime vigente. Dentre eles, é 
possível destacar alguns: Robert Owen (1771 – 1858), François Marie Charles Fourier 
(1772 – 1837), Philippe Joseph Benjamin Bucher (1796 – 1865), Louis Blanc (1812 – 1882). 
Porém, conforme destaca Maurer (1995, p. 6 apud SANTOS, 2008), esses pensadores não 
conseguiram estabelecer bases sólidas para o cooperativismo enquanto sistema, e foram 
“ensaios que não passavam de tentativas, quase sempre frustradas, porque faltavam, na 
prática, métodos seguros de organização e de funcionamento” (SANTOS, 2008).

Foi no movimento dos Pioneiros de Rochdale (1844) que o cooperativismo encon-
trou forma e consistência até chegar aos dias atuais. Em Rochdale, Manchester, Inglaterra, 
28 tecelões fundaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale depois de econo-
mizarem durante um ano uma libra cada um. Essas pessoas buscavam uma alternativa à 
exploração que sofriam sob o sistema capitalista, sobretudo em meio à Revolução Indus-
trial (longas jornadas de trabalho sob condições desumanas, em que mulheres e crianças 
trabalhavam exaustivamente e com salários baixos) (SANTOS, 2008).

O êxito obtido pelos tecelões de Rochdale estabeleceu o precedente para a forma-
ção de inúmeras outras cooperativas. O modelo de sociedade destacado pelos Pioneiros 
de Rochdale angariou adeptos e defensores. Dentre esses, destaque-se Charles Gide 
(1847 – 1932), professor de Economia Política na Universidade da França, através da 
fundação da Escola de Nimes (SANTOS, 2008).

Mundialmente, o cooperativismo ganhou força com a criação da Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI) em 1895, órgão não governamental e independente cuja missão é 
representar, congregar e defender o movimento cooperativista em todo o mundo (SAN-
TOS, 2008).

De acordo com Piccinini (2004), o fenômeno da terceirização se vem difundindo de 
forma cada vez mais expressiva em todos os setores econômicos (agrícola, industrial e de 
serviços). Grande parte da terceirização é desenvolvida através de cooperativas de traba-
lho, que, por possuírem legislação própria, teoricamente, têm mais agilidade e flexibilidade 
para se adaptarem às necessidades do mercado e operarem com menores custos.

Para muitos, o trabalho das cooperativas resulta na precarização do trabalho; para 
outros, é uma solução para o problema de desemprego. Muitas são consideradas falsas 
cooperativas, criadas por ex-patrões ou por ex-funcionários com cargos de chefia numa 
empresa, visando apenas redução dos custos da força de trabalho (PICCNINI, 2004).

Para fins de reflexão, define-se a cooperação como um processo social, embasado 
em relações associativas, na interação humana, pela qual um grupo de pessoas busca 
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encontrar respostas e soluções para seus problemas comuns, realizar objetivos comuns, 
busca produzir resultados, através de empreendimentos coletivos com interesses co-
muns (FRANTZ, 2000).

Assim, no diálogo da cooperação, cumpre-se a educação, fundada no processo de 
construção e reconstrução dos diferentes saberes daqueles que participam da organi-
zação e das práticas cooperativas. Há, portanto, uma estreita relação entre esses dois 
fenômenos, entre essas duas práticas sociais: na prática cooperativa, para além de seus 
propósitos e interesses específicos, produz-se conhecimento, educação e aprendizagem; 
na prática educativa como processo complexo de relações humanas, encontra-se coo-
peração. (FRANTZ, 2000). 

Para Singer (1999 apud AZAMBUJA, 2009), a experiência de trabalho autogestionário 
traz consigo um potencial educativo, ou seja, a autogestão, através das práticas que a 
envolvem, permitiria educar e transformar o comportamento dos sujeitos, no sentido 
de que suas ações passagem a ser pautadas por valores ideológicos que não aqueles 
das relações sociais capitalistas. Portanto, para Paul Singer (op.cit.), a constituição de 
empreendimentos autossugeridos não seria apenas uma alternativa encontrada pelos 
trabalhadores ao assalariamento e à pobreza, mas um conjunto de práticas que podem 
transformar a consciência e o comportamento dos seus praticantes, fazendo com que 
esses últimos incorporem valores ideológicos (participação, igualdade, solidariedade, 
etc.) opostos àqueles que fundamentam a lógica individual e competitiva das sociedades 
capitalistas. (AZAMBUJA, 2009).

O trabalho solidário por meio das cooperativas de trabalho permite ao cidadão 
participar de forma igualitária no meio em que desenvolve suas atividades bem como 
sentir-se importante para construção da sociedade.

As iniciativas de Economia Solidária nasceram no contexto de crise do fordismo-
-taylorismo e do avanço de políticas neoliberais. Todavia, no caso brasileiro, temos ainda 
o processo de redemocratização criando condições institucionais mais favoráveis à livre 
associação e, ainda, maior liberdade para entidades da sociedade civil que, mesmo du-
rante o Regime Militar (1964 – 1988), atuavam na promoção da organização econômica 
associativa dos setores mais pobres da população – esse é o caso, por exemplo, dos 
Projetos Alternativos Comunitários (PACs) promovidos pela Cáritas (CNBB). Ademais, a 
abertura econômica do País promovida na década de 1990 provocou o processo de re-
-estruturação produtiva, aumento das taxas de desemprego e o fechamento de empresas 
que não resistiram ao aumento da competição. 

Em decorrência destes fatores sociais, políticos e econômicos surgem, então, inicia-
tivas econômicas dos mais diferentes tipos: empresas autogeridas, nascidas quando os 
trabalhadores assumem, sob a forma de cooperativa, a massa falida da empresa privada 
na qual trabalhavam; bancos populares ou sistemas de micro finanças que atuam fomen-
tando e organizando o comércio local de comunidades de baixa renda.

2. O COOPERATIVISMO NO BRASIL

No Brasil, conforme Santos (2008), grande parte dos autores atribui ao fim da es-
cravidão e à proclamação da República o início do movimento cooperativista, embora 
formas de associativismo possam ser encontradas já nos séculos XVI e XVII, com a ins-
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talação das reduções jesuíticas, que eram baseadas em ajuda mútua entre seus membros; 
“não havia propriedade privada e o socialismo era praticado em seu sentido mais amplo, 
tal procedimento fazia parte da cultura dos índios e foi incentivado pelos padres jesuítas” 
(SANTOS, 2008, p. 6).

De acordo com a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, há registro 
de que existe desde 1938 a Cooperativa de Trabalho dos Carregadores e Transportado-
res de Bagagens do Porto de Santos, mas não significa que já nesse período as coopera-
tivas de trabalho tenham se expandido de modo expressivo. Somente a partir da década 
de 90 assistiu-se ao desenvolvimento pleno desse ramo do cooperativismo (SANTOS 
2008, p. 8).

Finalmente, em 1971, foi promulgada a Lei n 5.764/71, que define o regime jurídico 
das cooperativas, sua constituição e funcionamento, sistema de representação e órgãos 
de apoio. É ela que atualmente regulamenta as cooperativas no Brasil (SANTOS, 2008).

De acordo com a Lei nº 5.764/71, em seu art. 105, a OCB é uma sociedade civil, sem 
fins lucrativos, que representa o sistema cooperativo nacional, portanto, o órgão máximo 
de representação do cooperativismo no país... (SANTOS, 2008).

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) (Resolução nº 127/1966) definiu co-
operativa como uma “associação de pessoas que se uniram voluntariamente para realizar 
objetivo comum, através da formação de uma organização administrada e controlada 
democraticamente, realizando contribuições equitativas para o capital necessário e acei-
tando assumir de forma igualitária os riscos e benefícios do empreendimento no qual 
os sócios participam ativamente”. Em 2002, a OIT passou a adotar a mesma definição 
adotada pela ACI (Resolução nº 193/2002). (SANTOS, 2008).

Ainda no Brasil, a experiência cooperativista europeia chegou através do Pe.Theodor 
Amstad, em 1902, no estado do Rio Grande do Sul. Sob a inspiração desse Padre jesuíta, 
conhecedor da experiência alemã de cooperativismo, instalaram-se no sul do país as pri-
meiras cooperativas de crédito e agrícolas. O modelo pregado pelo Pe. Amstadt aplicava-
-se às pequenas comunidades rurais e baseava-se na honestidade de seus cooperados 
(Sistema OCERGS/SESCOOP/RS).

O cooperativismo brasileiro abrange 13 áreas econômicas: agropecuário, consumo, 
crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, tra-
balho, transporte, turismo – e goza de reconhecimento no cenário socioeconômico do 
país. Em 2010, existiam mais de 6.652 cooperativas, congregando mais de 9 milhões de 
cooperados e empregando por volta de 290 mil trabalhadores. Ou seja, trata-se de um 
sistema econômico e social de relevância indiscutível e que merece especial atenção 
(Sistema OCERGS/SESCOOP/RS).

O cooperativismo brasileiro é representado pela Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB), órgão máximo de representação. Os principais objetivos da OCB estão 
relacionados à promoção, fomento e defesa do cooperativismo brasileiro, em todas as 
instâncias políticas e institucionais. Somado aos objetivos, destaca-se o seu comprome-
timento com a preservação e o aprimoramento do sistema, o incentivo e a orientação 
das organizações cooperativas.

O movimento cooperativista brasileiro é diversificado, dividido em 13 ramos de ativi-
dades distintas, sendo eles: Agropecuário, Educacional, Crédito, Saúde, Infraestrutura, Ha-
bitacional, Transporte, Turismo e Lazer, Produção, Especial, Mineral, Consumo e Trabalho 
(Sistema OCERGS/SESCOOP/RS).
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A constituição de uma Sociedade Cooperativa ocorre em diversas etapas. Inicia-se 
pela formação de uma Comissão de Organização que convocará a Assembleia Geral de 
Constituição para aprovação do Estatuto Social da Cooperativa. Com Assembleia reali-
zada e Estatuto aprovado, deverão ser realizados os registros da Sociedade Cooperativa 
nos órgãos competentes, para que seus trabalhos possam ser iniciados (SANTOS, 2008). 
Os elementos essenciais para a definição de cooperativa abrangem o tipo de sociedade 
(de pessoas, e não de capital), modelo de autogestão, dupla natureza (econômica e social) 
e propriedade comum.

A Lei nº 5.764/71, em seu art. 79, define atos cooperativos como “os praticados entre 
as cooperativas e seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si, 
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais” (SANTOS, 2008, p. 21). E 
complementa em seu parágrafo único: “O ato cooperativo não implica operação de mer-
cado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”. Afora essa definição 
da lei, os demais atos possíveis são não cooperativos.

A Lei nº 5.764/71, em seu art. 4º, apresenta fatores que identificam uma sociedade 
cooperativa, são eles:

• Adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibi-
lidade técnica de prestação de serviços;

• Variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
• Limitação do número de quotas-partes do capital social para cada asso-

ciado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporciona-
lidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos 
sociais;

• Inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à so-
ciedade;

• Singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 
confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade 
de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;

• Quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral base-
ada no número de associados e não no capital;

• Retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às opera-
ções realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da As-
sembleia Geral;

• Indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educa-
cional e Social;

• Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
• Prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, 

aos empregados da cooperativa;
• Área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 

controle, operações e prestação de serviços (SANTOS, 2008).
• Sem objetivo de lucro;
• Sociedade civil;
• Não sujeitas à falência;
• Podem ser de responsabilidade limitada ou ilimitada (SANTOS, 2008).
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3. ASPECToS CoNSTITuTIVoS DAS CooPERATIVAS

Se, por um lado, as sociedades de finalidade lucrativa têm o capital social fixado e 
dividido entre os sócios no ato de sua constituição; por outro lado, as sociedades coo-
perativas possuem capital social variável (SANTOS, 2008).

O capital social da cooperativa aumenta ou diminui na proporção do número de 
associados, sendo desnecessária a alteração do Estatuto Social. Outra característica das 
cooperativas é a impossibilidade de cessão, por parte do associado, de suas quotas-par-
tes a terceiros, restringindo-se, ainda, a distribuição de quotas-partes a cada associado, 
devendo o estatuto limitar a participação de cada um (SANTOS, 2008).

Nesse aspecto, saliente-se que quando da exclusão do cooperado, o capital social 
sofre alteração, ainda que não seja de imediato, mas quando ocorre a AGO – ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA, em que há prestação de contas e em caso de sobras, fazer 
a devolução da quota-parte daquele cooperado que foi excluído, com a devida correção 
monetária conforme mencionado no ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA, que não 
pode ultrapassar a 12% anual.

Conforme o conceito de gestão democrática e autogestão, a sociedade cooperativa é 
administrada com base nas decisões tomadas em suas assembleias (Assembleia Geral, por 
exemplo). No entanto diferentemente dos outros tipos de sociedades, em que a represen-
tatividade para a tomada de decisões nas assembleias é com base no capital social, ou seja, 
o sócio que detém maior capital social possui maior representatividade, nas sociedades 
cooperativas, o quórum para funcionamento da Assembleia Geral e para a tomada de de-
cisões é baseado no número de associados, ou seja, cada associado tem direito a um voto 
independentemente do capital que possui integralizado na cooperativa (SANTOS, 2008).

Diferentemente das demais sociedades que têm por objetivo social a exploração de 
determinada atividade econômica, o objeto social da sociedade cooperativa é a pres-
tação direta de serviços aos associados e, para tanto, poderá desempenhar qualquer 
gênero de serviço, operação ou atividade que viabilize a atuação profissional de seus 
associados (SANTOS, 2008).

A designação de uma comissão e um coordenador dos trabalhos permitirá organi-
zar o processo de formação da cooperativa; isso porque o número mínimo de pessoas 
envolvidas é de 20, de formações diversas, o que pode representar, em alguns aspectos, 
dificuldades quanto à organização dos trabalhos (SANTOS, 2008).

Após realizar seus estudos e trabalho, a Comissão de Organização deverá convocar 
todas as pessoas interessadas para a Assembleia Geral de Constituição de Organização 
da Cooperativa. De acordo com o art. 38 da Lei 5.764/71, com antecedência mínima de 
10 dias, mediante aviso em locais frequentados pelos interessados (SANTOS, 2008).

É importante que, antes da realização da Assembleia Geral de Constituição, a 
Comissão de Organização forneça informações aos interessados a respeito do Estatuto 
Social, direitos e deveres do cooperado e demais esclarecimentos a respeito de uma 
sociedade cooperativa (SANTOS, 2008).

A Lei nº 5.764/71, art. 14, determina que a constituição de uma sociedade cooperativa 
ocorra “por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores, constantes da respectiva 
ata ou por instrumento público” (SANTOS, 2008).

A Assembleia Geral de Constituição deve ser realizada com a presença de todos os 
fundadores a fim de se aprovar o Estatuto, bem como eleger os cooperados que compo-
rão os Conselhos de Administração e Fiscal (SANTOS, 2008).
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De acordo com o inciso XVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, a criação de uma 
sociedade cooperativa independe de autorização e não deve haver interferência estatal 
em seu funcionamento.

Conforme o art. 182 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/1999), 
as Sociedades Cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica não 
terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de proveito comum (ato 
cooperado), sem objetivo de lucro (SANTOS, 2008).

Dessa regulamentação, podem surgir dúvidas sobre o que a Receita Federal do Brasil 
entende por “obedecerem ao disposto na legislação específica” e “atividades econômicas, de 
proveito comum, sem objetivo de lucro” (ato cooperativo), de acordo com santos (2008).

A expressão “obedecerem ao disposto na legislação específica” significa que as so-
ciedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei nº 5.764, 
de 1971, especificamente seu art. 3º (que trata da definição de sociedade cooperativa), 
observado ainda o disposto nos arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil (SANTOS, 2008).

Os §§ 1º e 2º do mesmo art. 182 retomam o art. 24 da Lei nº 5.764/71, expondo que 
é vedada a distribuição de qualquer espécie de benefício às quotas partes do capital ou 
estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer 
associados ou terceiros. Exceção é admitida em relação a juros, até o máximo de 12% 
ao ano, atribuídos ao capital integralizado. A inobservância da vedação à distribuição 
de benefícios, vantagens ou privilégios ou não, importará na tributação dos resultados 
(SANTOS, 2008). Quanto ao entendimento acerca dos atos cooperativos, a Receita Fe-
deral do Brasil utiliza o mesmo conceito constante da Lei nº 5.764/71.

Com exceção das cooperativas de crédito que deverão ser tributadas com base no 
Lucro Real, as demais sociedades cooperativas poderão optar pela tributação com base 
no Lucro Presumido ou com base no Lucro Real (SANTOS, 2008, p. 65).

Quanto à previdência social, na atividade de transporte de cargas e de passageiros, 
a base de cálculo da empresa tomadora de serviços de cooperados intermediários por 
cooperativa de trabalho fica reduzida a 20% do valor da nota fiscal ou fatura desde que 
os veículos e as respectivas despesas com combustível e manutenção corram por conta 
da cooperativa (SANTOS, 2008).

4. A CoNTABILIDADE NA SoCIEDADE CooPERATIVA

A Contabilidade constitui-se numa importante ferramenta para a tomada de de-
cisões ao fornecer informações relevantes sobre a posição econômico-financeiro de 
uma entidade, possibilitando a predição de eventos que possam alterar seu patrimônio 
(IUDÍCIBUS, 2005).

Para tanto, propõe-se a registrar, mensurar e informar cada evento pertinente, pro-
piciando aos interessados, como usuários externos (instituições), financeiras (Governo, 
fornecedores e clientes) e internos (cooperados, funcionários, entre outros), uma visão 
adequada sobre a cooperativa. As informações contábeis apresentam-se como confiáveis, 
pois a contabilidade deve refletir com total isenção as transações econômicas e financei-
ras ocorridas na sociedade (SANTOS, 2008).

As sociedades cooperativas respondem à legislação própria na forma da Lei nº 5.764/71 
e, naturalmente, revelam peculiaridade ímpar em relação a outras formas de sociedade. 
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Apresentam-se como entidade de dupla natureza: econômica e social. A primeira se dá pelo 
exercício de atividades econômico-financeiras, que as conduzem ao alcance de sua função 
(razão de sua existência): a prestação de serviços aos associados (SANTOS, 2008).

A Contabilidade apresenta-se, então como meio de evidenciar os aspectos relacio-
nados a essa natureza, por se revelar a maneira como os recursos estão sendo alocados 
em benefício dos associados. Além disso, como exposto por Pereira (1993), em sua tese 
de doutorando, a Contabilidade oferece os mecanismos necessários aos administradores 
para que planejem, executem e controlem a sociedade (SANTOS, 2008).

Buscemi (apud PEREIRA,1993) destaca os objetivos principais da Contabilidade nas 
sociedades cooperativas:

• Dar conta e razão de cada um dos atos econômicos realizados pela coo-
perativa, mediante o registro da documentação em que constem de for-
ma precisa, as operações e respectivos valores monetários daqueles atos;

• Controlar a existência de bens fixos e circulantes, representados em 
coisas, espécie, moeda ou valores monetários, e vigiar o movimento de 
entrada e saída, ou débitos e créditos de todos os valores;

• Expressar a situação do patrimônio comum do ponto de vista dos in-
vestimentos de capital, gestão financeira e marcha da gestão econômica 
da cooperativa;

• Determinar periodicamente o resultado de cada atividade econômica 
específica e do conjunto das atividades da cooperativa;

• Demonstrar perante os órgãos deliberativos, fiscalizadores e diretivos a 
forma e o modo como foram cumpridos os fins sociais em cada período.

A Contabilidade, também, confere confiabilidade às decisões a serem tomadas e tra-
duz numa linguagem única os eventos que afetaram, afetam, ou afetarão a cooperativa. 
A esse respeito, é válido destacar a importância do profissional de Contabilidade como 
meio de se interpretar os fatos contábeis, conectando o associado à entidade, haja vista 
o fato de que pode haver grande número de cooperados de formações diversas ou de 
nenhuma formação escolar, o que pode imprimir certa dificuldade em se tornar claro o 
posicionamento da instituição (SANTOS, 2008).

No contato diário com cooperativas de transporte alternativo coletivo de Manaus, 
depara-se constantemente com a falta de informações pela maioria dos cooperados, 
posto que muitos associados não possuem alfabetização completa. Daí a importância da 
Contabilidade em uma linguagem simplificada presente nas cooperativas, pois ela facilita 
o entendimento àquelas pessoas associadas que carecem de informações ao seu alcance.

A Contabilidade viabiliza qualquer empreendimento, pois é por meio dela que po-
demos apurar receitas e despesas, além do controle patrimonial dentre outros. Além de 
podermos ter o total controle tantos dos gastos como dos custos, bem como estipular 
o valor a ser cobrado por produtos e/ou serviços oferecidos.

Pelo fato de as cooperativas serem regidas por uma lei específica, a Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971, ela apresenta algumas peculiaridades diferentes de empresas 
de capital, conforme mencionado anteriormente. A lei nº. 5.764 “Define a Política Nacio-
nal de Cooperativismo, institui regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 
providências”. E define mais:
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Art. 1° Compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a ativi-
dade decorrente das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias 
de setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que 
reconhecido seu interesse público.
 Art. 2° As atribuições do Governo Federal na coordenação e no estímulo 
às atividades de cooperativismo no território nacional serão exercidas na 
forma desta Lei e das normas que surgirem em sua decorrência.
Parágrafo único. A ação do Poder Público se exercerá, principalmente, me-
diante prestação de assistência técnica e de incentivos financeiros e credi-
tórios especiais, necessários à criação, desenvolvimento e integração das 
entidades cooperativas [...].

Sobre a relação cooperativa e cooperado, a Lei nº 5.764, de 16. 12.1971, Capítulo XII, 
Seção V, do Sistema Trabalhista, dispõe no seu artigo 90 que “Qualquer que seja o tipo 
de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados”. Dá-se isso 
devido a que todos os cooperados serem os donos da cooperativa da qual fazem parte. 
Já em caso de contratação de empregados pela cooperativa, a relação será regida pela 
CLT, assemelhando-se às empresas mercantilistas (art. 91, da referida lei). 

Outra característica importante de ser ressaltada é que uma cooperativa precisa 
seguir o princípio da educação, formação e informação, que rege o cooperativismo, pelo 
qual o cooperado terá consciência de seus deveres, direitos e suas obrigações e poderá 
criar bases para a autogestão da cooperativa, que para ser considerada autogestionária 
deverá respeitar os seguintes princípios:

1) Decisão coletiva, todos os associados tem a oportunidade de opinar e 
decidir os rumos do empreendimento, em pé de igualdade;

2) Participação efetiva, são os associados que participam da construção da 
Cooperativa ou Associação;

3) Participação no resultado, de forma proporcional ao esforço de cada 
associado, não há exploração e

4) formação integral, os empreendimentos devem ter o compromisso de 
proporcionar a qualificação/formação dos cooperados e dos seus.

A Contabilidade, assim, contribui de forma significativa e atuante no seio das coope-
rativas de transporte em Manaus, como se depreende pela existência de grande demanda 
por serviços contábeis entre os cooperados.

5. o TRANSPoRTE CoLETIVo ALTERNATIVo DE 
MANAuS. AS CoNQuISTAS SoCIAIS

Na cidade de Manaus não há uma Política de Estado para os serviços de transporte, 
o que implica o planejamento de ações a médio e longo prazo. Entretanto, percebe-se 
na cidade, uma Política de Governo, de curto prazo, em relação aos serviços, sendo ela 
muito precária.
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Figura 1: Micro-ônibus

      Fonte: Fotografado pelo autor da pesquisa.

Diante da precariedade dos transportes coletivos, emergem serviços alternativos, 
como mototáxi, táxi lotação, bicicletas etc. Nota-se que essa situação, ademais, tem ge-
rado graves problemas no âmbito da segurança pública. Tudo isso, constitui reflexo da 
falta de política de planejamento do espaço urbano, chegando a penalizar, ainda mais, 
as classes populares e privilegiar as classes mais abastadas da população (ROCHA, 2012).

A imagem negativa do transporte público é vista no Brasil (e em Manaus) como 
“coisa de pobre” e de péssima qualidade. De fato, essa imagem é consolidada na medida 
em que o governo não realiza os devidos investimentos nessa área, deixando-a extre-
mamente deficitária. Soma-se a isso o fato de o governo apresentar-se como incapaz 
de implementar adequadamente esses serviços, encontrando, assim, um pretexto para 
transferi-los às empresas privadas.

Nesse sentido, Geraldo Alves constata o baixo nível de cidadania dos governos ma-
nauaras, uma vez que eles não têm demonstrado interesse por resolver os problemas da 
cidade, mas tão somente em desenvolver os seus próprios projetos pessoais. Para con-
firmar essa postura, ressalta-se o fato de que na cidade de Manaus não faltam recursos 
para o investimento nos transportes coletivos, mas falta vontade política para resolver 
os problemas referentes (ROCHA, 2012).

Um bom transporte coletivo promoveria ganhos nos âmbitos ambientais, econômi-
cos e urbanísticos. Emerge o apelo para que a sociedade seja mais democrática, desenvol-
vendo uma cultura de participação, a fim de que o transporte coletivo, assim como todo 
o espaço urbano se configure de tal forma que se possa construir na cidade de Manaus 
uma vivência social digna, saudável e sustentável (ROCHA, 2012).

É imprescindível afirmar que diante da deficiência do sistema de transporte coletivo 
da cidade de Manaus/AM, em que a população sofre com a escassez de veículos de 
transporte de passageiros urbano, surgiu a oportunidade para criação do sistema 
alternativo coletivo urbano.
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Formado por pessoas autônomas, também usuários de tal transporte, essas pessoas 
perceberam que naquele momento de caos, e em virtude da precariedade dos serviços 
oferecidos, abriam-se portas para investimentos nesse segmento de mercado. Grupos de 
pessoas agigantaram-se diante de tal necessidade e foram à luta em busca de seus ideais.

Por outro lado, o poder público municipal sentiu-se “agredido” pela ação de simples 
pessoas que, de forma humilde, tiveram coragem de ir à luta e de todas as formas busca-
vam sanar a deficiência do sistema de transporte alternativo coletivo urbano em Manaus 
e ao mesmo tempo custear sua subsistência.

As conquistas não demoraram a aparecer, em forma de associações e cooperativas, 
organizaram-se e tiveram o direito assegurado pelo poder público municipal que por 
meio de licitação conquistaram o direito de trabalhar em paz.

Desta forma, os cooperados foram beneficiados pelo COOPERFAT – Fundo de Am-
paro ao Trabalhador filiado às cooperativas, por meio do BANCO DO BRASIL S/A, que 
financiou a compra de veículos que proporcionassem conforto e comodidade aos usuá-
rios dessa modalidade de transporte.

Por meio de pesquisa de campo, perceberam-se inúmeras conquistas sociais, tais como:

 y aquisição de casa própria;
 y acesso à educação tanto aos cooperados como aos seus dependentes;
 y aquisição de plano de saúde;
 y direito ao lazer.

Face ao exposto, percebe-se claramente o avanço social, bem como a criação de em-
pregos de forma direta e indireta e a contribuição significativa com a sociedade. A con-
quista social por meio do transporte alternativo coletivo beneficiou centenas de famílias 
de forma direta e indireta, uma vez que proporciona emprego a motoristas auxiliares, 
cobradores, despachantes, operadores de tráfego, bem como a profissionais autônomos 
tais como: Contador, Advogado, Técnico de informática dentre outros mais. 

É importante ressaltar que o Transporte Alternativo Coletivo de Manaus ainda está 
longe de ser referência para nossa cidade, uma vez que falta organização e bom senso 
por parte de alguns permissionários desse sistema de transporte de passageiros, que em 
determinado momento deixam de cumprir com a legislação municipal.

6. ANáLISE E DISCuSSÃo DoS RESuLTADoS

Para elaboração do presente trabalho foi apresentado um questionário com seis per-
guntas, para um grupo de 260 cooperados do sistema de transporte alternativo, coletivo 
de Manaus de quatro cooperativas, todas localizadas na Zona Leste da cidade de Manaus, 
dos quais 71 cooperados responderam às perguntas no mês de outubro de 2013. Tem-se, 
a seguir, o seu resultado.
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Gráfico 1

      Fonte: Resultado da pesquisa. Elaborado pelo autor.

O gráfico 1 evidencia claramente que o segmento de transporte alternativo coletivo 
urbano proporcionou grandes benefícios aos cooperados por meio do desenvolvimento 
de sua atividade na forma de cooperativismo, destacando-se a aquisição da casa própria 
e a educação, dois dos grandes problemas nacionais.

Gráfico 2

      Fonte: Resultado da pesquisa. Elaborado pelo autor.

No gráfico 2, os cooperados, em ampla maioria, classificam como boa a qualidade dos 
serviços oferecidos pelas Cooperativas de Transporte Alternativo Coletivo de Manaus, 
atestando, assim, a validade da atividade.
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Gráfico 3

      Fonte: Resultado da pesquisa. Elaborado pelo autor.

No gráfico 3, constata-se a satisfação dos usuários com o itinerário seguido pelos 
veículos das cooperativas, que, por serem de menor tamanho, conseguem acessar lo-
gradouros, até então inacessíveis pelos tradicionais coletivos urbanos, visto que algumas 
ruas da Zona Leste de Manaus são estreitas e esburacadas.

Gráfico 4

      Fonte: Resultado da pesquisa. Elaborado pelo autor.

O gráfico 4 demonstra que apenas 1% por cento dos entrevistados afirma que o 
Transporte Coletivo Alternativo de Manaus não oferece qualidade aos seus usuários. De 
outro lado, a grande maioria entende que sim, os serviços oferecidos atendem satisfato-
riamente a população.
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Gráfico 5

      Fonte: Resultado da pesquisa. Elaborado pelo autor.

Os 58% dos entrevistados afirmam que a quantidade de veículos usados no Transpor-
te Coletivo Alternativo atende os usuários dessa modalidade de transporte, enquanto 
42% dizem o contrário, conforme gráfico 5.

Gráfico 6

      Fonte: Resultado da pesquisa. Elaborado pelo autor.

No gráfico 6, os entrevistados são perguntados sobre o conforto proporcionado pe-
los micro-ônibus e respondem afirmativamente à questão, considerando que os usuários 
usufruem de conforto nos veículos. Praticamente, 1/3 dos entrevistados discordam disso. 

A pesquisa constata, assim, três fatos importantes que afligem a população usuária 
dos transportes coletivos: o primeiro diz respeito à deficiência dos transportes, que se 
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entende crônica em vista do tempo em que se vive essa situação; o segundo, a falta de 
política pública competente e eficiente para minorar, pelo menos, o desconforto desses 
usuários; e em terceiro, mas não o menos importante, carência de gestão pública eficaz 
para o setor de transporte público. Também, constata a contribuição econômica da ati-
vidade de transporte coletivo alternativo para os trabalhadores cooperados, fato que 
garante suas conquistas sociais.

CoNSIDERAÇÕES

O cooperativismo é uma forma associativa de trabalhadores em que seus interesses 
(coletivos) sociais e econômicos devem, a princípio, prevalecer sobre outros (individuais). 
Os cooperados, trabalhadores em associação, buscam mostrar à sociedade acerca da 
sua prática laboral, do seu propósito institucional, de sua atuação econômica, o que leva 
a reflexões da validade e organicidade de sua força no trabalho solidário, sobretudo da 
aspiração de cada cooperado em relação à satisfação de suas necessidades materiais.

A participação dos cooperados na instituição cooperativa mostra a forma agregativa 
e solidária desses trabalhadores em seu ambiente organizacional, seja participando de as-
sembleias deliberativas, seja produzindo a parte que lhe cabe no rateio produtivo planejado.

O cooperativismo quebra a hierarquia (empowerment) porque todos passam a ter 
responsabilidades iguais, colhem os mesmos frutos de forma igualitária. Enfim, os coope-
rados têm um só objetivo que é crescer como equipe, estimulando o social por meio do 
relacionamento interpessoal e ajuda mútua e solidária.

No desenvolvimento deste trabalho, compreenderam-se os reais propósitos de uma 
cooperativa de trabalho, quando se percebeu o estreitamento das diferenças culturais e 
financeiras, no qual a relação patrão/empregado é totalmente descontínua. Não restam 
dúvidas de que, no Brasil, ainda é necessário melhorar muito a organização funcional de 
uma cooperativa.

No mérito da contribuição para o desenvolvimento do país, as cooperativas ainda 
estão aquém da verdade que representam, pois os próprios governos – federal, estadual, 
distrital e municipal – contribuem de forma negativa ao deixarem de fiscalizar as ações 
cooperativistas e seus reais objetivos.
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RESuMo

Este artigo intitulado a Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de 
compreender como ocorre o desenvolvimento curricular no processo de alfabetização 
do 1º segmento da educação de jovens e adultos é originado de uma pesquisa realizada 
no curso de pedagogia. A pesquisa desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa, 
numa perspectiva dialética. Na coleta de dados utilizou-se a observação participante e 
entrevistas semiestruturadas com uso do caderno de campo. Nos resultados, evidenciou-
-se que nas aulas de Educação de Jovens e Adultos há uma característica predominante-
mente infantil nos procedimentos didáticos, com a adoção de práticas de alfabetização 
não contextualizada com a realidade dos sujeitos, tornando o espaço de aprendizagem 
acrítico no sentido de leitura da realidade, contrário ao que Freire (2001; 2003; 2004; 
2011) defende em suas obras, que seria a educação enquanto espaço de libertação dos 
homens, constituindo uma consciência crítica de si e da realidade, a partir das práticas 
pedagógicas desenvolvidas no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Currículo; Educação de Jovens e Adultos; Alfabetização.

ABSTRACT

This article is originated from a survey titled as Literacy in Adult Education, with the aim 
to understand how curriculum development occurs in the literacy of the 1st segment of 
the youth and adult education process. To achieve this goal, the research was developed 
in a qualitative approach, in a dialectical perspective. During data collection, it was used 
participant observation, along with semistructured interviews using the field journal, pro-

1 Graduanda em Pedagogia. Universidade do Estado do Amazonas. Brasil. E-mail: wanderlane.lane@hotmail.com
2 Profª. Drª. da Universidade do Estado do Amazonas. Brasil. E-mail: lucinetegadelha@gmail.com



140

cedure adopted to better record the survey data. Therefore, it became clear that the 
results in classes of Adult Education there is a childish characteristic predominantly in 
didactic procedures, with the adoption of non-contextualized literacy practices with the 
reality of the subject, making the space of learning uncritical towards reading of reality, 
contrary to what Freire (2001, 2003, 2004, 2011) discusses in his works, which would be 
the area of   education as liberation of men, constituting a critical sense of self and reality, 
from the pedagogical practices developed in school routine.

Keywords: Curriculum; Youth and Adults Education; Literacy.

INTRoDuÇÃo

Este artigo originado de uma pesquisa de graduação no Curso de Pedagogia abor-
dou a Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de compreender 
o processo de alfabetização no 1º segmento da educação de jovens e adultos desen-
volvido em uma escola municipal de Manaus, no Estado do Amazonas.

Ao longo de sua história, a Educação de Jovens e Adultos, como hoje é deno-
minada, realizou-se como prática social através de iniciativas formais ou informais, 
diversificando-se em suas formas de desenvolvimento. No Brasil, surge juntamente 
com a educação elementar comum desenvolvida pelos jesuítas, seguindo pela história 
do país, modificando-se não apenas em suas práticas, como também em seus aspec-
tos conceituais.

Com a promulgação da LDB (Leis e Diretrizes e Bases da Educação Nacional) em 
1996, e a homologação da Resolução CNE/CEB 11/2000, é reconhecido o direito a EJA 
passando a ser denominada como modalidade de ensino, movimento este, originado 
das lutas dos movimentos sociais, torna-se necessário pensar em um ensino que pro-
porcione aprendizagens, valores aos educandos da EJA proporcional a esta modalidade.

Por serem sujeitos que não tiveram oportunidades educacionais em idade própria, 
ou a que tiveram em forma insuficiente (Paiva, 2003), o ensinar não pode se constituir 
em ser da mesma forma ao de ensinar as crianças, sendo assim, ao longo da história 
da Educação de Jovens e Adultos, vamos percebendo limites quanto ao alfabetizar os 
sujeitos desta modalidade de ensino que, variam de acordo com as concepções peda-
gógicas que fundamentam todo o trabalho do educador na sala de aula. Diante desses 
elementos levantamos a seguinte questão: Na Educação de Jovens e Adultos, como 
ocorre o processo de alfabetização no desenvolvimento curricular da Educação de 
Jovens e Adultos?

Esta inquietação surgiu durante a participação em um projeto desenvolvido pela 
Universidade do Estado do Amazonas em parceria com a SEMED-AM onde, propor-
cionou os primeiros contatos a sala de EJA do 1º segmento. Contudo, a pesquisa em si, 
desenvolveu-se durante a realização do estagio supervisionado.

Assim, no presente texto, faremos inicialmente uma retomada histórica sobre o 
processo de alfabetização na EJA, refletindo os desafios à docência na Alfabetização da 
Educação de Jovens e Adultos e por fim trazendo algumas reflexões a partir da pesqui-
sa em uma escola municipal de Manaus, no Estado do Amazonas.
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1. A ALFABETIZAÇÃo DE JoVENS E ADuLToS: uMA 
LEITuRA DE SuA CoNSTRuÇÃo HISTÓRICA

Ao longo de sua história, a Educação de Jovens e Adultos, como hoje é denominada, 
realizou-se como prática social através de iniciativas formais ou informais. Ou seja, como 
nos expõe Brandão (2007), a educação está presente em todas as estruturas sociais, 
existindo “onde ainda não foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal 
e centralizado” (p.13).

Contudo, quando a sociedade desenvolve um sentido social pautado na divisão do 
trabalho e poder, o saber constitui-se num processo de hierarquização, distribuindo-se 
de forma desigual à sociedade, e este é momento em que “a educação vira o ensino, que 
inventa a pedagogia, reduz a aldeia à escola e transforma ‘todos’ no educador” (Idem, p. 
27). É nesta transformação de sentido que, a educação desenvolve-se sob o aspecto de 
instrumento ideológico3, tendo como primeiro grupo a difundir seu pensamento domi-
nante, os jesuítas. Neste período, o ensino do ler e escrever eram direcionados para a 
catequização do povo indígena, tudo para a facilitação do processo de colonização.

Embora o analfabetismo no Brasil, venha se revelando uma problemática discutida 
desde o período colonial, seguindo ao império, é somente a partir do século XX, após 
1940 que há maior intensidade de propostas a ação educativa, visando a diminuição das 
porcentagens de analfabetismo no país.

Para que esse propósito fosse atendido, nasce então a primeira Campanha de Edu-
cação de Adolescentes e Adultos (CEAA) que se objetivava em atender aos apelos do 
governo, convertendo a educação de adultos em um departamento de organização e 
reorganização social (PAIVA, V., 2003).

Além da CEAA, outras iniciativas foram surgindo como a Campanha Nacional de 
Educação Rural (CNER), o Sistema de Rádio-Educativo da Paraíba (SIREPA), Movimento 
de Educação de Base (MEB), Centros Populares de Cultura (CPCs), os Movimentos de 
Cultura Popular (MCPs) sendo, essas duas últimas iniciativas influenciadas pela mobili-
zação popular, contribuindo para o desenvolvimento da questão da educação popular 
(FÁVERO, 2009).

Em 1964, com o golpe militar, todos os movimentos de alfabetização que se remetiam 
a ideia de fortalecimento de uma cultura popular foram reprimidos, para dar início a no-
vos projetos de alfabetização que mais atendiam aos objetivos governamentais a época. 
Por conseguinte, houve a criação de campanhas como a Cruzada do ABC (Ação Básica 
Cristã) e posteriormente o MOBRAL sendo extinto e substituído pela Fundação Educar 
por volta de 1990 (GADOTTI, 2011).

Chegado o fim da ditadura militar, o Brasil passa pelo processo de redemocratização 
da sociedade, e com essa transformação a educação de jovens e adultos é reconhecida 
como direito a todos aqueles que não a tiveram em idade própria na nova ordem jurídi-
ca, a Constituição de 1988.

Assim, com a nova Constituição de 1988, prevê-se que todas as pessoas tenham 
acesso à educação, sendo reforçado esse direito na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDBEN) nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, onde em seus artigos 
37 e 38 versam sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA). É importante ressaltar que, 
nessa nova LDBEN, há a mudança de nomenclatura onde, na LDB 5.692/71 a educação 

3 Construção da cultura do silêncio que implica na negação do direito a palavra. No silêncio há o reconhecimento da cultura 
dominante. (FREIRE, 2001).
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de adultos denominava-se como ensino supletivo a educação de adolescentes e adultos. 
Com a lei da educação n. 9394/96, este nome é retirado passando a se chamar Educação 
de Jovens e Adultos (SOUZA, 2011).

Ainda em caráter de ordem de políticas públicas, há ainda a divulgação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a EJA, estabelecidas pela Resolução CNE/CEB 11/2000 que 
vem reafirmando o direito a educação aos jovens e adultos.

No cenário internacional, a Declaração de Educação Básica para Todos de Jomtien, 
como também, a V Conferência de Educação de Adultos (V CONFINTEA), de 1997 
em Hamburgo, firma a Declaração de Hamburgo e a Agenda para o Futuro reafir-
mando que, tendo em vista uma sociedade participativa, era necessário o respeito 
integral aos direitos humanos, levando a sociedade ao desenvolvimento justo e sus-
tentável (PAIVA, J., 2009).

É importante relembrar que, embora o Brasil tenha assinado a Declaração de 
Hamburgo, no âmbito nacional essas garantias residiam apenas no discurso político, 
pois segundo Fávero (2011), a política educacional do governo de FHC, consistia-se na 
descentralização do ensino, conduzindo o processo da educação do país sob bases eco-
nômicas dos organismos internacionais.

Diante desse contexto, a única proposta para atuar na alfabetização de jovens e 
adultos no governo de FHC, consistiu-se no Programa de Alfabetização Solidária (PAS) 
que se consistia em “uma campanha nos moldes tradicionais prevendo um período curto 
para a alfabetização a ser realizada em ‘parceria’ com instituições da sociedade civil e 
empresas” (FÁVERO, 2011, p.35).

Dado a pouca ênfase do governo federal a iniciativas à educação de jovens e adultos, 
repercutem assim, movimentos de caráter popular que, em suas metas, objetivavam as-
segurar a todos os jovens e adultos a escolaridade. Neste contexto, podemos destacar 
o Movimento de Alfabetização (Mova), que procurava trabalhar a alfabetização a partir 
do contexto socioeconômico das pessoas alfabetizandas, tornando-as coparticipantes de 
seu processo de aprendizagem (Ibid).

Seguindo ao ano 1998, surge o PRONERA, vinculado essencialmente ao INCRA, 
universidades e movimentos sociais. Tem como objetivo atender às populações si-
tuadas nas áreas de assentamento (FÁVERO, 2011). Este foi um período em que a 
educação foi marcada pelos referenciais curriculares idealizados como instrumentos 
de regulação e uniformização da política educacional, ou seja, para a EJA tivemos as 
Propostas Curriculares para EJA do 1º e do 2º segmentos do Ensino Fundamental, o 
Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), 
criado em 2002; a coleção Viver, Aprender voltada para o primeiro segmento do Ensino 
Fundamental, em 2001.

A partir de 2003, no governo de Luiz Inácio da Silva houve a continuação de imple-
mentação de programas e mais programas, tendo como o primeiro o programa Brasil 
Alfabetizado, implementado no ano de 2003; ainda, na esfera da Presidência da República/ 
Secretaria Nacional e Conselho Nacional de Juventude, têm-se o lançamento do PROJO-
VEM; há o Programa Nacional do Livro Didático para Jovens e Adultos, criado 2003 pela 
então Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, sendo continuado pela 
SECAD4 (FÁVERO, 2011).

4 Hoje SECADI no qual surgiu da reestruturação realizada na ex-Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diver-
sidade (Secad), à qual se “acrescentou” o eixo da inclusão (BEZERRA, 2013).
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Em termos de reformas educacionais que envolveram a modalidade de ensino EJA, du-
rante a gestão do Luiz Inácio à presidência da República, observa-se o lançamento do Fun-
do de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), em substituição ao FUNDEF que, 
dessa mudança a EJA é incorporada no sistema de financiamento previsto pelo FUNDEB.

Fazendo uma análise comparativa ao governo anterior (FHC), o governo não se su-
pera em caráter assistencialista e não duradoura representada pelas ações destinadas 
à educação. Ou seja, continua sem uma política de Estado à educação (FÁVERO, 2011).

Diante da trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos de conquistas e avan-
ços e, de reconhecimento do direito a educação de adultos é importante que o professor 
conheça as concepções sobre a educação na EJA, podendo assim, buscar procedimentos 
didáticos que proporcionem a aprendizagem dos alunos, até por que, essa história ain-
da está longe de seu fim, por ainda possuímos um grande quantitativo de pessoas que 
necessitam de ter acesso ao direito de serem alfabetizados nessa modalidade de ensino.

2. REFLETINDO AS CONCEPÇÕES DE ALFABETIzAÇÃO 
NA EDuCAÇÃo DE JoVENS E ADuLToS

A partir do histórico da educação de jovens e adultos no Brasil, podemos identificar 
vários conceitos de Educação de Jovens e Adultos ainda mais, quanto a sua relação ao 
processo de alfabetização que se mostra em ser um desafio, ainda a enfrentar.

De acordo com Souza (2011), ao longo do século XX, duas concepções têm marcado 
as práticas de alfabetização em EJA, consistindo-se uma em abordagem tradicional de en-
sino, e outra concepção mais dialógica/ problematizadora. Em cada concepção o conceito 
de alfabetização muda-se de acordo com as pesquisas na área.

No modelo tradicional, a alfabetização era entendida como aquisição do código de 
escrita, assim sendo, a leitura e a escrita eram entendidas como “codificação (ou re-
presentação escrita de fonemas em grafemas) e decodificação (ou representação oral 
de grafemas em fonemas)” da linguagem (MOLL, 2009, p. 75). Nesse sentido a prática 
pedagógica apresentava as seguintes características:

a) tinha como objetivo somente levar o aluno a dominar o código escrito; 
b) (...) a grande meta era evitar que o aluno errasse o uso do código (...), 
o que era motivo de reprovação dos alunos (...); c) (...) predomínio das 
atividades pedagógicas que visavam à memorização, como a cópia (...); d) 
trabalhava-se com a perspectiva de, numa primeira etapa, dar ao aluno 
o domínio do código e, na sequência de sua escolaridade, habilitá-lo a 
utilizar a linguagem escrita (LEITE, 2010, p. 18-19).

Percebe-se que o ensino e a aprendizagem estão centrados em uma concepção em 
que a repetição é tida como a garantia de compreensão do processo de alfabetização. 
Ou seja, a atenção no processo de alfabetização está centrada nos exercícios de discrimi-
nação perceptiva, coordenação motora e na repetição/cópias das letras, sílabas, palavras, 
frases e, se possível textos curtos e simples (COLELLO, 2010; SCHWARTZ, 2012).

Essa prática, também discutida por Paulo Freire (2004), ele a denomina como con-
cepção bancária, onde o aluno (educando) é um ser oprimido, visto como ser em branco, 



uma tábua rasa, onde serão preenchidos pelos que se julgam “sábios”, que consideram os 
oprimidos, seres ignorantes.

Em uma concepção mais complexa, a escrita é concebida não somente como repre-
sentação de um código, mas também, como representação de uma linguagem, pois além 
de combinar letras, é um modo de se comunicar. Sendo assim, a escrita é usada para usos 
sociais (SCHWARTZ, 2012).

Alguns pesquisadores como, Soares (2011), Leite; Colello (2010), Kleiman (2007) es-
tabelecem que quando a ampliação do termo alfabetização contribuiu para o surgimento 
de uma nova definição, o conceito de letramento surge com propósitos de desvincular 
os estudos da língua escrita em termos tradicionais, a fim de, marcar o caráter ideológico 
de todo uso da língua escrita, garantindo o envolvimento da língua às práticas sociais.

Contudo, vale destacar que esses mesmo autores afirmam que ambos os conceitos 
se complementam, não havendo separação. “Não é possível falar em alfabetização sem se 
referir ao letramento, e vice-versa” (LEITE, 2010, p.33).

A esta segunda concepção mencionado por Souza (2011) de dialógica/ problematiza-
dora, estamos nos referindo a uma prática educativa em que se utiliza da relação dialética 
do homem e o conhecimento num processo de problematização.

Esta é uma prática apresentada por Paulo Freire nos anos 60 onde, processo educa-
cional pensado por ele consistia-se num viés de que a prática pedagógica precisava estar 
vinculada aos aspectos históricos e sociais dos educandos, consistindo-se em fundamen-
to necessário a ação cultural para a liberdade. Ou seja, a alfabetização precisa revela-se 
como um instrumento para a formação da consciência crítica (FREIRE, 2011).

Assim, entendemos que a alfabetização não se restringe somente a aquisição à função 
de representação da linguagem oral, ela pauta-se também, em princípios de funcionalida-
de e contextualização do uso da linguagem. O não desenvolvimento dessas dimensões da 
alfabetização contribui para o crescimento do grupo que tem sido caracterizado como 
analfabetos funcionais, que segundo Leite (2010), o conceito de analfabeto funcional ca-
racteriza aquele indivíduo que permanece na escola durante um tempo extenso, ultra-
passando o acima do esperado, adquirindo as habilidades sobre o código da escrita, mas 
não a utilizando para o desenvolvimento da habilidade de interpretação de textos e no 
fazer das operações matemáticas. Em alguns casos, ainda segundo esta autora, o termo 
analfabetismo funcional assemelha-se ao termo dado ao analfabetismo absoluto.

Dessa forma, o conceito de alfabetização como prática social atende a este con-
ceito de ação alfabetizadora defendido por Freire (2004) onde, a educação é um meio 
de emancipação e transformação das pessoas, ou seja, para ele a concepção e a prática 
“bancária”, terminam por desconhecer os homens como seres históricos, enquanto que, 
já a concepção problematizadora parte da definição de que a história se dá concomitan-
temente com os homens.

Segundo Saviani (2007), esta nova perspectiva de educação, modificou o significado 
de educação popular que tinha como origem na Primeira República, referia-se “a instru-
ção elementar que se buscava generalizar para a toda a população de cada país, mediante 
a implantação da escola primária” (p. 315). Esse conceito vem em uma expressão no sen-
tido de uma educação do povo, pelo povo e para o povo, fortalecendo a ideia pedagógica 
de uma educação a partir da tomada de consciência da realidade.

Considerando a ideia de uma educação conscientizadora defendida pelo Paulo Freire, 
é necessário que a prática educativa esteja de acordo com os sujeitos a que se destina, 
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pois o reproduzir de práticas do ensino regular não garante a ideia de alfabetização eman-
cipadora, assim, a ação de alfabetizar precisa partir das próprias histórias, experiências e 
a cultura de seu meio social, a qual difere do ambiente infantil. Precisa-se então, partir de 
seus contextos, para assim avançar na construção dos saberes científicos. É um processo 
de alfabetização no sentido de contribuir na construção da autonomia do educando.

Mas, para que possa ser exercido esse tipo de ensino emancipador/crítico, o edu-
cando precisa se ver como participante na construção dos saberes na sala de aula. 
Muitas das vezes o adulto se coloca distante na participação das aulas em sala de aula, 
depositando toda sua perspectiva no professor arraigando a ideia do professor deten-
tor do conhecimento.

A alfabetização segundo Freire (2003), vem de encontro a esta proposta de educação 
emancipatória que traz como ponto de partida o trabalhar com os saberes prévios dos 
educandos, para assim partir aos conhecimentos escolares. A esta alfabetização mostra-
-se a sua tal importância, pois é a partir dela que os adultos poderão participar das 
decisões da sociedade transpassando assim, a alienação provocada pelos processos de 
exclusão e inclusão no campo educacional, que impedem o acesso da grande massa social 
aos níveis básicos da escolaridade (GENTILI, 2009).

Nesse contexto de exclusão e inclusão no campo educacional, Paulo Freire traz 
contribuições necessárias para refletirmos o processo educativo. Para este autor, é im-
portante que a educação cumpra o seu papel como agente de conscientização, ou seja, 
uma educação política, que contribua para se chegar a uma prática de liberdade (2003).

E, para que aconteça essa alfabetização emancipatória, a Formação do Professor pre-
cisa atender a essa perspectiva de formação possibilitando a construção de uma prática 
pedagógica que valorize a presença do educando. Pensar nessa interação de saberes, 
em como planejar as aulas, seguindo esta linha de pensamento, torna-se importante a 
contextualização dos conteúdos na elaboração dos planos de aulas do professor (VAS-
CONCELOS, 2000).

Definir o que se deve aprender em sala de aula não é simples, é preciso perceber que 
os conteúdos devem ter naturezas variadas, englobando habilidades, técnicas, atitudes, 
conceitos. É necessário determinar para os alunos o que é importante saber, o que é 
preciso saber fazer e que tipo de sujeito ele deve ser.

Diante disso, a proposta curricular para o 1º segmento do ensino fundamenta em 
EJA, dispõe que é preciso proporcionar o domínio de instrumentos básicos da cultura 
letrada, que lhes permitam melhor compreender e atuar no mundo em que vivem; pro-
porcionar o acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e profissionalizante 
assim como, proporcionar o conhecimento dos direitos e deveres da cidadania. Ainda, é 
preciso aumentar a autoestima, fortalecendo a confiança na sua capacidade de aprendi-
zagem (RIBEIRO, 2001).

Ou seja, além da alfabetização, é necessário um trabalho contínuo para o desenvolvi-
mento integral do aluno. Para isso, deve-se caracterizar-se por uma proposta pedagógica 
que trabalhe conteúdos articulados com as experiências adquiridas pelo aluno, em seus 
aspectos, tais como: saúde, sexualidade, vida familiar e social, meio ambiente, trabalho, 
cultura e linguagens interligadas em relação entre teoria, prática e o mundo do trabalho.

Percebe-se a necessidade de um professor pesquisador, para assim proporcionar um 
trabalho pedagógico que possa valorizar e inserir os conhecimentos do estudante de 
forma articulada aos saberes formais. Portanto, a pesquisa contribui para o desenvolvi-
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mento do professor reflexivo, pois a postura de reflexão permite compreender como 
realizar a prática, ou seja, sempre se estará em busca de qualificar essa prática pedagógi-
ca. A reflexão leva a repensar quem é o estudante que está a sua frente, o que quer, do 
que precisa. São essas reflexões que nos impulsiona a sempre estarmos em processo de 
pesquisa (LISITA et al, 2004).

Enquanto a alfabetização? Como a desenvolveremos com os adultos levando em 
consideração a proposta de prática pedagógica? A este processo educacional, Freire nos 
apresentou a partir de sua experiência concreta uma proposta metodológica em que é 
construída coletivamente (educador-alfabetizando).

Sendo assim, Freire (2003) desenvolveu o processo de alfabetização de adultos em a 
pesquisa torna-se um aliado para o desenvolvimento de uma prática condizente a reali-
dade a que se irá trabalhar, como já assinalado anteriormente.

A pesquisa a que Freire se refere, consiste-se na investigação do universo vocabular 
dos grupos a que irá trabalhar. Com uma ação dialogal com a comunidade vão-se cons-
truindo os primeiros levantamentos do universo vocabular.

O professor precisar estar atento à necessidade de sua prática pedagógica partir de 
uma lógica da aprendizagem processual do aluno, exigindo então, o levantamento dos co-
nhecimentos prévios de seus alunos, até por que serão estes conhecimentos que serão 
utilizados na realização das novas aprendizagens.

De acordo com Schwartz (2012) “diagnosticar o conhecimento prévio dos apren-
dizes é uma das condições necessárias para a eficiência dos processos de ensino e de 
aprendizagem” (p 63), assim como também, identificar quem são esses aprendizes, o que 
fazem, por que resolveram voltar a estudar, ou iniciar seus estudos, como também avaliar 
esses conhecimentos prévios dos alunos, para saber o grau de intensidade ou de profun-
didade com a qual as informações novas deverão ser vinculadas as aulas.

Responder a estas perguntas é despir-se de compreensões equivocadas, onde o al-
fabetizando é um ser ingênuo, incompetente e ignorante. Antes de tudo, o alfabetizando 
adulto é um membro atuante da sociedade, um trabalhador, um ser pensante, portador 
de ideias e produtor de ideias, assim, o educador crítico possibilitará ao alfabetizando 
a percepção de si e de seu mundo, podendo então, despertar o interesse no adulto a 
alfabetizar-se, mediante ao despertar da consciência crítica (PINTO, 2010).

Então, diante a estas pesquisas em alfabetização de adultos como será que estão 
sendo trabalhadas pelos professores em sala de aula? Partindo desta indagação, apresen-
taremos algumas observações sobre o processo de alfabetização desenvolvido em uma 
sala de EJA.

3. ALFABETIzAÇÃO NO 1º SEGMENTO DA EDUCAÇÃO 
DE JoVENS E ADuLToS: ALGuMAS REFLEXÕES A 
PARTIR DA PESQuISA EM uMA ESCoLA MuNICIPAL 
DE MANAuS No ESTADo Do AMAZoNAS

Ao conversarmos com as professoras que lecionam na escola em que há a modalida-
de EJA, em seus discursos relacionados a quem se dirige este ensino, lembramo-nos da 
questão a quem educar, ou seja, há um entendimento de caráter conceitual, que define os 
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sujeitos como pertencentes à modalidade EJA garantida nos documentos oficiais. Embo-
ra que, na prática presenciaram-se atitudes contrárias ao desenvolvimento das práticas 
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, não condizendo com suas falas.

Ora, foi observada nas práticas de sala de aula, a presença da infantilização, dos pro-
cessos de ensino e aprendizagem dos sujeitos da EJA como, por exemplo, a adoção de 
materiais didáticos desenvolvidos para o público infantil: livros, recursos de mídia (vídeo). 
E, isso contradiz o discurso verbalizado pelas professoras, pois no momento em que se 
afirma que esta educação, é voltada para os adultos, pensa-se que o desenvolvimento dos 
processos pedagógicos precisa estar condizente ao grupo social presente.

Segundo Schwartz (2012), essa processo de infantilização que se instala nas aulas de 
EJA, deve-se ao fato de que o alfabetizando é visto como aquele que não “desenvolveu-se 
culturalmente” (p.62), assim a lógica do ensino orienta-se no uso de uma prática peda-
gógica que se desenvolve com procedimentos didáticos inadequados ao público da EJA, 
pois estes são os mesmos empregados ao ensino das crianças.

A alfabetização de adultos compreende em ser um processo pedagógico diferente 
ao infantil. A adoção desse tipo de postura educacional se distancia ao que Freire (2003) 
propõe sua relevante ao processo pedagógico, que se consiste em considerar os saberes 
adquiridos dos sujeitos da EJA ao longo de sua história de vida, os conhecimentos pré-
vios, que são importantes para o levantamento vocabular que, como já abordado ante-
riormente, além de possibilitar os trabalhos dos docentes em sala de aula, proporciona a 
aproximação dos alunos ao campo da produção do conhecimento.

Estas posturas pedagógicas nos transmitem o que os autores como Freire (2001), 
Schwartz (2012), Pinto (2010) entre outros, abordam que alguns docentes desconhecem 
seus alfabetizandos, no sentido de que acabam os caracterizando como ignorantes, in-
gênuos, incompetentes e, isto se trata de equívoco porque, deixa de encarar no adulto 
uma série de competências que eles possuem, os julgando com uma percepção negativa 
quanto ao com uma percepção negativa quanto ao desenvolvimento de suas capacidades 
intelectuais.

Estas posturas pedagógicas nos transmitem o que os autores como Freire (2001), 
Schwartz (2012), Pinto (2010) entre outros, abordam ao salientarem que alguns docentes 
desconhecem seus alfabetizandos e, acabam os caracterizando como ignorantes, ingênu-
os, incompetentes e, isto se trata de equívoco porque, deixa de encarar no adulto uma 
série de aprendizados originados de sua vivência que expressam experiências que eles 
possuem, os julgando com uma percepção negativa quanto ao desenvolvimento de sua 
formação crítica.

CoNSIDERAÇÕES

Diante as transformações que a educação sofreu/ sofre em seu desenvolvimento 
como apresentado neste artigo, afetam também a forma como a sociedade brasileira 
percebe a educação para jovens e adultos e as práticas pedagógicas desenvolvidas dentro 
desta modalidade. Quanto à alfabetização, todas essas reflexões nos levam a perceber a 
importância de ampliar nossa compreensão sobre este processo, pois ao longo do con-
texto histórico da EJA, observa-se que a concepção de alfabetização precisar ultrapassar 
a questão que Freire (2004), denomina como concepção bancária, onde o aluno é um 
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ser oprimido, visto como ser em branco, onde serão preenchidos pelos que se julgam 
“sábios”, que consideram os oprimidos seres ignorantes, e, então acabam desenvolvendo 
práticas docentes com materiais não condizentes ao público da EJA.

 Precisamos, sobretudo, ressignificar nossas práticas pedagógicas visando uma educa-
ção transformadora e de qualidade aos alfabetizandos, evitando dilemas da prática como 
equívocos referentes a trabalhos pedagógicos que apresentem um desenvolvimento in-
fantilizado aos sujeitos da EJA.

Diante disso, estaremos revendo as concepções ingênuas referentes a quem são os 
analfabetos, que em muitas falas voltam-se aquele que não sabe ler, limitando apenas a 
este fato, esquecendo que ser analfabeto ultrapassa a esta visão literal.

O desafio posto é proporcionar uma alfabetização que atenda a dimensão crítica/
política da sociedade, entendendo que esta só será desenvolvida se o professor com-
preender que este tipo de prática depende da nossa formação. Portanto, é importante 
a consciência da importância da reflexão e análise do nosso contexto favorecendo a 
possibilidade de reinventar nossas práticas pedagógicas.
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