
Cultura de Paz,
Ética e Espiritualidade IV

N.Cham. 327.172 C974
Titulo: Cultura de paz, ética e
espiritual idade IV .

11111111~llnt~11114184186 Ac.144689

) Socorro Alves Lopes de Matos
Organizadora

o
EDiÇÕES

UFC



Ao olharmos para os pressupostos
e os objetivos que pautaram, e ainda
continuam a pautar, a ciência moderna,
calcada num paradigma que produziria
desenvolvimento e progresso científico,
econômico, político, cultural e educa-
cional e por conseguinte vida feliz aos
homens e mulheres, podemos perceber
através da observância dos dilemas e
transtornos que afligem a vida humana
na contemporaneidade que o caminho
adotado para a produção da vida huma-
na foi uma escolha errada.

A sustentabilidade representa, atu-
almente, a categoria fundamental a ser
conquistada, pois, constitui-se condição
sine qua non para a sobrevivência das
futuras gerações. Os objetivos do de-
senvolvimento sustentável exigem uma
mudança nos valores que orientam o
comportamento dos agentes da constru-
ção do conhecimento e da inovação de
tecnologias para resolver os problemas
ambientais.

As mudanças de percepções e con-
cepções humanas sobre suas relações
com os outros e com o planeta, reque-
ridas para este século XXI, exigem que
a educação assuma o compromisso de
fortalecer as condições de possibilidades
da emergência de uma sociedade-mundo
que seja guiada pelo princípio de com-
preender e sustentar nossa finalidade
terrestre. Isto significa atuar no sentido
de desenvolver, em homens e mulheres,
as atitudes e aptidões para o prossegui-
mento da hominização.
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APRESENTAÇÃO

Falar de paz incide, necessariamente, sobre a qualidade
das relações humanas. Partimos do pressuposto de que um
modo de convivência pacífica contempla a realização das pes-
soas em suas necessidades fundamentais. Daí a importância
da temática.

A paz se manifesta nas condutas, e as condutas são a ex-
pressão do emocionar humano. Considerando que vivemos em
sociedade, aprendemos o emocionar em nosso entrelaçamento
com as outras pessoas. Dependendo da dinâmica das relações
sociais, vamos nos estruturando no amor ou no medo.

Ampliar espaços de formação em cultura de paz e mul-
tiplicar educadores comprometidos com a educação para a
paz surgem como iniciativas indispensáveis para estimular
uma nova forma de pensar, sentir e fazer das pessoas que co-
laboram para a construção de uma sociedade mais harmôni-
ca, fraterna, justa e engajada na promoção constante da paz.

Diante disso, pensamos que a cultura da paz para ser
estabelecida exige o preparo de grupos que possam atuar nas
mais diversas áreas da sociedade, a fim de educar para a paz.
Se somos responsáveis pelo contexto atual de vários malefí-
cios como a desigualdade, a destruição ambiental, a miséria,
entre outros, também somos os responsáveis para encetar
transformações que precisam ser realizadas para mudar o que
está posto.

Claudia Maria Moura Pierre
Kelma Socorro A. L. de Matos

Lúcia Vanda Rodrigues





PRÁTICAS DEMOCRÁTICAS NA ESCOLA DA PONTE: BERÇÁRIO DE
CULTURA DE PAZ

Claudia Maria Moura Pierre
Kelma Socorro Alves Lopes de Matos

Introdução

Nossa reflexão se inicia pela indagação do que é neces-
sário para se construir um mundo em que a paz seja uma re-
alidade. E a preocupação específica é de que modo a escola
pode contribuir para isto. Falar de paz incide, necessariamen-
te, sobre a qualidade das relações humanas. Partimos do pres-
suposto de que um modo de convivência pacífica contempla a
realização das pessoas em suas necessidades fundamentais.
Daí a importância da temática.

A paz se manifesta nas condutas, e as condutas são a ex-
pressão do emocionar humano. Há duas emoções básicas no
ser humano, o amor e o medo. Considerando que vivemos em
sociedade, aprendemos o emocionar em nosso entrelaçamen-
to com as outras pessoas. Dependendo da dinâmica das rela-
ções sociais, vamos nos estruturando no amor ou no medo.

Segundo Humberto Maturana (2002, P.75,76), a demo-
cracia é um modo de conduta baseado na emoção do amor,
porque é esta emoção que aceita o outro como legítimo ou-
tro. Cultivamos ou não esta emoção segundo nosso espaço de
convivência, seja ele democrático ou não. Necessário se faz,
portanto, cultivar um modo de convivência em que a emoção
do amor consista na emoção básica que guia as condutas. Par-
tilhamos da proposição de Maturana para quem

A democracia existe apenas no âmbito do amor. Esta
emoção especifica ações que, em função da aceitação
do outro na convivência, inclui respeito, capacidade de



ouvir, consideração pelo outro, exercício da liberdade
sem medo e a possibilidade de poder participar e exercer
a autonomia (poder gerir o próprio destino e fazer as
próprias escolhas). Democracia é um exercício do amor.
Somente o amor propicia a realização deste domínio de
condutas (PIERRE, 2012, p.2S).

Tivemos a oportunidade de conhecer um espaço de con-
vivência que propicia o modo de atuar democrático, a Escola da
Ponte, Escola de Ensino Básico São Tomé de Negrelos, situado
no distrito de Porto - Portugal. Trata-se de uma escola que por
incentivar o espírito de colaboração, a livre expressão de si, a
consideração pela opinião do outro, suscita condutas de paz. A
seguir apresentamos um relato da experiência que tivemos na
visita a essa escola.

Escola da Ponte: Algumas Características e Princípios Norteadores

Compartilhando da preocupação de como desenvolver
um sistema educativo que auxilie no desenvolvimento pleno
do ser humano, optamos por visitar a Escola da Ponte. Apesar
de ser uma pequena escola, é reconhecida mundialmente por
ter revolucionado a metodologia de ensino e modo de gestão.

Tendo adotado mudanças pedagógicas no ano de 1976,
a Escola Básica Integrada - EBI Aves/São Tomé de Negrelos
diferencia-se das escolas tradicionais. Ao invés do sistema de
seriação, segue o de núcleos, considerando a aprendizagem
dos alunos, sem preocupação com faixa etária. Os professo-
res circulam pelos núcleos, assistindo os alunos que os solici-
tam para dirimir suas dúvidas, mas não ficam presos às horas
aulas ou turmas específicas. Seguindo os critérios propostos
pelo Ministério de Educação de Portugal, eles escolhem o que
estudar e quando'.

1 Cf. http://escoladaponte.blogspot.com.br/'.
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Para realizarmos a visita, iniciamos o contato através
da internet, dado que a escola é excepcionalmente visitada
por pessoas ligadas às questões pedagógicas. Os responsá-
veis pela organização das visitas são os próprios alunos, que
contribuem, também, com outras, como por exemplo, o cui-
dado com o material coletivo ou o agendamento de eventos
escolares.

A visita foi marcada para o dia 28 de maio de 2012.

Pegamos o trem de Porto-Guimarães até o vilarejo chamado
"Viladas Aves". Durante as paradas, foram adentrando jovens
alunos da escola, oriundos de cidadelas próximas. Havia tam-
bém o professor Ricardo, ministrante de Educação Física.

Como dito, esta escola tem várias características que a
diferenciam do ensino clássico baseado em divisão em ciclos
e salas de aula. Compreende 3 núcleos de ensino: Iniciação,
Consolidação e Aprofundamento. Não há salas de aulas, há
espaços pedagógicos, segundo a lógica dos núcleos, em que
cada aluno desenvolve o seu projeto de estudo, orientado por
tutores. São postas várias mesas juntas, formando um só lo-
cal de estudo, que os alunos compartilham. Quando há difi-
culdade os colegas são estimulados pelo próprio sistema, à
ajudar. Este auxílio se dá de duas maneiras: na própria mesa
que compartilham, atendendo a uma solicitação do colega, ou
através de comunicado, num flanelógrafo afixado no espaço
educativo.

Na época da visita (maio de 2012), a escola tinha cerca
de 170 alunos. O espaço físico é pequeno, por isso, as assem-
bleias acontecem num teatro, nas adjacências do prédio. As
atividades físicas são realizadas em outro local.

Enfocaremos a seguir alguns dados fundamentais sobre
o projeto da escola, que são contemplados em suas práticas
diárias. Ou seja, o que está especificado nos documentos ofi-
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ciais é vivenciado, efetivamente. Os valores matriciais do pro-
jeto são: autonomia, responsabilidade, solidariedade e demo-
craticidade.

Um princípio que guia o cotidiano da escola e é defini-
dor de sua pedagogia é a consideração de que:

9. As necessidades individuais e específicas de cada
educando deverão ser atendidas singularmente, já que
as características singulares de cada aluno implicam
formas próprias de apreensão da realidade. Neste senti-
do, todo o aluno tem necessidades educativas especiais,
manifestando--se em formas de aprendizagem sociais e
cognitivas diversas. As necessidades individuais e espe-
cíficas de cada educando deverão ser atendidas singu-
larmente (FAZERA PONTE - Projecto Educativo, P.3).

Assim, seguindo a orientação do currículo nacional, as
atividades de aprendizagem são definidas pelos próprios alu-
nos, a partir de seus interesses, e considerando seus próprios
ritmos de aprendizagem. Há um outro artigo que endossa
essa questão:

20. É indispensável a concretização de um ensino indi-
vidualizado e diferenciado, referido a uma mesma plata-
forma curricular para todos os alunos, mas desenvolvida
de modo diferente por cada um, pois todos os alunos
são diferentes. Os conteúdos a apreender deverão estar
muito próximos da estrutura cognitiva dos alunos, bem
assim como dos seus interesses e expectativas de conhe-
cimento (FAZER A PONTE - Projecto Educativo, P.3).

São cinco as dimensões fundamentais consideradas no
processo de ensino: linguística, lógico-matemática, natura-
lista, identitária e artística. Considerando estas dimensões, é
respeitada a apropriação individual do aluno, tutelada e ava-
liada pelos orientadores educativos. Outro fator de grande re-
levância a ser considerado é o respeito à autonomia e ao fator
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emocional dos educandos. Assim proposto pelo item 17, do
Projeto Educativo: "17- Não pode igualmente ser descurado
o desenvolvimento afectivo e emocional dos alunos, ou igno-
rada a necessidade da educação de atitudes com referência ao
quadro de valores subjacente".

Através do estímulo à solidariedade, e da maneira de
conduzir a resolução de conflitos, este ponto é atendido pelos
integrantes dessa comunidade educacional. A preocupação
em atender as necessidades discentes é uma realidade. A es-
cola se empenha apenas em atender as necessidades básicas
do ser humano, como: criar um clima no qual os alunos sen-
tem-se respeitados, considerados e ouvidos. Isto é patente na
organização da vida escolar, em que os alunos participam da
tomada de decisões importantes para o funcionamento da es-
cola. Semanalmente, todas as sextas-feiras, há a realização de
uma assembleia, das quais professores,pais e alunos partici-
pam. Todos têm direito a dar opinião, mas somente os alunos
têm o direito de voto e veto. Esta prática estimula o exercício
da democracia, que envolve valores como o respeito à dife-
rença, capacidade de ouvir, estimulando e formando pessoas
autônomas e solidárias, dado que cada um tem de tomar po-
sições e considerar as necessidades de terceiros, assim como
contribuir para o bem-estar do outro.

A existência da assembleia é definida no próprio pro-
jeto, assegurando aos alunos o exercício da cidadania - que
compreende a participação e a corresponsabilidade na vida
coletiva da escola. Assim está escrito no Projeto, Item VI-So-
bre a Organização da Escola, artigo 39:

e) Os alunos, através de dispositivos de intervenção
directa, serão responsavelmente implicados na gestão
corrente das instalações e dos recursos materiais dispo-
níveis e, nos termos do Regulamento Interno, tomarão

PRATICAS DEMOCRATlCAS NA ESCOLA DA PONTE: BERÇARIO DE CULTURA DE PAZ -'=) 29



decisões com impacto na organização e no desenvolvi-
mento das actividades escolares.

Através das resoluções tomadas em conjunto nas as-
sembleias, os próprios alunos elaboram as regras de convi-
vência que deverão reger suas condutas durante todo o ano.
Esta escola é conhecida, também, por ser inclusiva, pois ela
recebe alunos especiais.

Asolidariedade é também exercida através de constantes
exposições de painéis intitulados "Preciso de ajuda" e "Posso
ajudar", colocados diariamente pelos alunos nos murais.

Em entrevista concedida, José Pacheco, idealizado r e
diretor da instituição, afirmou que grande parte dos alunos
que chegam à escola manifestam comportamento violento,
mas, aos poucos, ao se integrarem à filosofia vigente, mudam
as condutas, e passam a manifestar solidariedade.

Pelas observações feitas, verificamos que há um padrão
diferente na relação professor-aluno, dados que as aulas ex-
positivas quase não são ministradas e o contato aluno-profes-
sor acontece como se fosse numa aula particular.

Utilizamos a pesquisa documental, consultando os do-
cumentos da instituição, pesquisa bibliográfica, e observação
direta, além do registro de breves conversas com estudantes, e
falas dos alunos encarregados de explicar o funcionamento da
escola. Tiramos fotografias, e ainda tivemos a oportunidade
de conversar com os pais de um dos alunos.

Conversando com Freire, Maturana e Piaget sobre Aprendizagem e
Democracia

AEscola da Ponte, por seus princípios e práticas vem ao
encontro de asserções importantes focadas por grandes teóri-
cos da aprendizagem e das interações sociais democráticas. Já
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em seu Projeto educativo, sua proposta é claramente constru-
tivista (vide artigo 3S). Isto significa abraçar pressupostos da
epistemologia genética, tais como: aprender a fazer fazendo -
o que acontece através dos projetos coletivos de investigação,
como no caso do estudo dos vulcões: pesquisa bibliográfica,
construção de maquetes, visitas a sítios geológicos. O constru-
tivismo considera a questão dos estágios de desenvolvimento
cognitivo, respeitado tanto pela obediência à estrutura cur-
ricular, como pelo respeito ao ritmo próprio de cada aluno.
Além disto, Piaget considera fundamental o desenvolvimento
da autonomia na estruturação do ser humano.

Na Escola da Ponte, a autonomia é muito bem culti-
vada, desde o modo como é realizada a aprendizagem, até a
participação coletiva nas assembleias e nas atividades desen-
volvidas na manutenção da escola: são os alunos que definem
a pauta das assembleias, e ajudam na limpeza e conservação
do material coletivo.

Paulo Freire, seguindo os preceitos de Jean Piaget, foi
um construtivista (GADOTII, 2000). Muitas das ideias que
ele defende têm como fundamento o construtivismo. Para
Freire, quem constrói o conhecimento é o educando, sujeito
do conhecimento. O educador é aquele que incentiva e coor-
dena o processo.

Humberto Maturana (1990) afirma o mesmo sobre
o papel do educador criar um espaço de convivência para o
educando, de modo que ele possa realizar o processo de mu-
danças estruturais; e, que o processo de aprendizagem não é
captação de informações, mas de contínuas transformações
na estrutura interna do sujeito. Há algumas afirmações frei-
rianas nas quais isto é bem claro, como quando afirma que
ensinar não é transferir conhecimento (FREIRE, 1999, p.S2)
Nas palavras de Freire: o papeljundamental (do professor)
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é incitar o aluno a fim de que ele produza a compreensão
do objeto (percebe-se claramente a influência construtivista
aqui). Assim, há uma comunhão de preceitos que norteiam o
processo educativo entre estes autores que são respeitados na
Escola da Ponte. A aprendizagem autônoma, sob a orientação
do professor, vem ao encontro destas concepções relativas ao
ato de educar.

a fator primordial a ser considerado na Escola da Pon-
te é o modo de convivência democrático. A conspiração de-
mocrática é a tônica que norteia as relações humanas nesta
instituição escolar. A Escola da Ponte é um excelente exemplo
de que este tipo de convivência é possível e pode ser cultivada
como um modo de vida cotidiano.

Acoplada à experiência democrática, a questão do res-
peito é central. Isto é assim, tanto para Maturana como para
Freire. Aliás, Freire não descuida dos conteúdos atitudinais
que se devem estabelecer na relação educador/educando. Em
relação as atitudes. o projeto é bem explícito (artigos 13, 17),
mas o mais importante não é apenas o documento escrito,
mas, como dito, se trata de uma prática efetiva na Escola.

Maturana afirma que respeitamos o outro, respeitando-
-nos ... Freire é muito contundente ao falar da necessidade de
se estabelecer uma relação de respeito quanto à autonomia do
educando. a que, por extensão, implica em saber escutar. Para
ele, só sabemos escutar quando o que temos a dizer não é ne-
cessariamente a verdade alvissareira por todos esperada, e que
"o educador autoritário é aquele que se comporta como pro-
prietário da verdade" (1999, P.131-132). Esta postura tem liga-
ção com a conduta de respeito pela legitimidade do outro, e da
assunção de que não temos acesso à verdade absoluta, como
afirma Maturana. Tal atitude gera a possibilidade de diálogo..
A frase que segue espelha também uma coincidência de va-
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lores propostas pelos dois autores: para Maturana, se alguém
acredita ter um acesso privilegiado à verdade, é incapaz de res-
peitar um ponto de vista diferente e manifesta uma conduta
autoritária, pois o outro tem que se subjugar à verdade por ele
defendida. Freire afirma que se acreditarmos que nosso pen-
samento é o único certo, somos incapazes de escutar (1999),
o que enseja uma conduta autoritária. Para ele, o diálogo só
é possível se houver respeito às diferenças e abertura aos ou-
tros. Considerando que cada aluno tem direito a expressar sua
opinião, na Escola da Ponte não partem da presunção de que
alguém tem a verdade, mas de que tudo está sujeito à análise,
a questionamentos.

Uma afirmação das mais importantes emitidas por Pia-
get (1985), e fortalecida em Freire, e a de que a "afetividade
não se acha excluída da cognoscibilidade" (FRElRE, 1999,
p.iôo) No que se refere ao desenvolvimento do ser humano,
Piaget afirma que os aspectos cognitivos, sociais e ~fetivos
das condutas são irredutíveis, indissociáveis e complemen-
tares (PIAGET, 1985). A dinâmica preponderante na Escola
da Ponte é de amorosidade, camaradagem, relação amigável
entre alunos e professores.

Piaget afirma que 'a afetividade constitui a energética
das condutas" e continua "não existe ...nenhuma conduta, por
mais intelectual que seja, que não comporte, na qualidade de
móveis, fatores afetivos" (PIAGET,1985, P.133). O autor faz a
distinção entre dois tipos de relação social: a coação e a coo-
peração. Onde há coação há falta do diálogo e da participação
ativa dos sujeitos na construção do conhecimento, impedindo
assim, o desenvolvimento de categorias do pensamento. Nas
relações de cooperação há discussão, o que promove o desen-
volvimento cognitivo/rnoral, uma vez que possibilita acatar o
que é dito como uma verdade por outras pessoas. Deste modo,
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a teoria de Piaget toca na democracia, tal como Maturana.
Para o autor, a democracia só é possível numa relação de co-
operação.

Considerando as práticas cotidianas de encontros se-
manais em assembleias, e o modo como é feita a resolução de
conflitos, podemos afirmar que as relações sociais na Escola
da Ponte são de cooperação, fato relevante, pois o grande teó-
rico da Epistemologia Genética afirma que o desenvolvimento
pleno da pessoa humana só acontece se as relações acontece-
rem cooperativamente - sem relações de submissão. Do con-
trário, sé impede o desenvolvimento de estágios cognitivos e
há implicações éticas nas relações humanas. Assim se expres-
sa Yves de Ia Taille sobre Piaget, quanto à questão:

As relações de cooperação [...]são simétricas, portanto,
regi das pela reciprocidade. São relações constituintes,
que podem pois, mútuos acordos entre os participantes,
uma vez que as regras não são dadas de antemão. So-
mente com a cooperação, o desenvolvimento intelectual
e moral pode ocorrer, pois ele exige que os sujeitos se
descentrem para poder compreender o ponto de vista
alheio. No que tange à moral, da cooperação derivam o
respeito mútuo e a autonomia. Para Piaget, as relações
entre crianças promovem a cooperação, justamente por
se configurarem como relações a serem constituídas
entre seres iguais (TAILLE, 1992, grifos do autor).

Considerações Críticas

Sobre o modelo de aprendizagem realizado pelos alu-
nos, o que nos chamou atenção, primeiramente, foi o fato de
um aluno estar concentrado, estudando matemática e o seu
vizinho, estudando história. Caso algum deles tenha dúvidas,
pode recorrer ao colega. O professor pode ser considerando
em primeira mão para o auxiliar,.
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o que percebemos é que mesmo com as vantagens da
proposta, a estrutura da escola ainda sofre para acompanhar
as demandas suscitadas por tal método, principalmente quan-
to ao número de professores, pequeno para atender os discen-
tes de forma adequada, com atenção particular. E isto, consi-
derando que a escola possui poucos alunos se comparados aos
números de outras escolas, tanto públicas, quanto privadas. A
segunda observação a ser feita, é que, como não é permitido
aos alunos chamarem o professor em voz alta, alguns passam
algum tempo, com a mão levantada, esperando o professor
chegar para dirimir sua dúvida. Este é um problema ainda
maior em se tratando de alunos tímidos pois não insistem,
como os outros, pela presença dos docentes, e seguem sem ter
suas necessidades atendidas.

Houve um episódio particularmente revelador sobre a
preparação da equipe em relação as questões de orientar sem
impor. Durante o almoço com "os miúdos", a banana acom-
panhava a refeição. Um garoto implorou-nos para não comer
a banana, que "detestava", porém estava com medo da inspe-
ção. Ele pôs então, a fruta ao lado de nosso prato. A pessoa
encarregada, vendo seu gesto, veio imediatamente e disse que
ele tinha de comer a banana. Nesse episódio, transpareceu
uma lacuna quanto a amorosidade, pois a atitude baseou-se
no medo, na obrigação, no impedimento ao aluno de poder
fazer escolhas quando à sua alimentação.

Considerações Finais

As instituições escolares podem, portanto, constituir-se
em espaços privilegiados onde certos saberes, práticas, modos
de atuar são cultivados intencionalmente através de suas me-
todologias, modo de gestão, e abordagem de conflitos. Então,

PRATICAS DEMOCRATICAS NA ESCOLA DA PONTE: BERÇARIO DE CULTURA DE PAZ ~ 35



há escolas que por sua práticas de ensino-aprendizagem, e
por seu modo de gestão, são consideradas autoritárias, e ou-
tras que erigem espaços de convivência democrática.

As escolas autoritárias são aquelas em que os proces-
sos decisórios, desde as metodologias em sala de aula até sua
estrutura administrativa, acontece sem a participação dos
alunos, e demais membros da comunidade escolar. Neste tipo
de escola, as estruturas de poder são rígidas, assim como as
avaliações, gerando o medo, que faz parte de sua dinâmica.
As instituições educacionais democráticas, ao contrário, são
participativas, há constante revisão de sua práticas através de
reuniões com possibilidade de questionamentos, mudanças, e
considerações quanto às necessidades dos educandos.

A democracia supõe valores como a liberdade de ex-
pressão, e a consideração pelo parceiro, alguém de igual di-
reito. Por estas características, e por alguns valores próprios
do modo de convivência democrática, tais como as relações de
parceria, podemos afirmar que as interações sociais na Escola
da Ponte são democráticas. Há muito para aprender com essa
experiência, portanto, apesar de não ser algo acabado, a pro-
posta da escola comunga com o que Milani, citado por Filho
(2008, p.roS) indica ao que se refere à abordagem da Cultura
de Paz, e ressalta diversas estratégias:

uma relação educador/educando fundamentada no
afeto, respeito e diálogo; um ensino que incorpore a
dimensão dos valores éticos e humanos; processos
decisórios democráticos, com a efetiva participação
dos alunos e de seus pais nos destinos da comunidade
escolar ...aproveitamento das oportunidades educativas
para o aprendizado de respeito às diferenças e a resolu-
ção pacífica de conflitos; abandono de modelo vigente de
competição e individualismo por outro, fundamentado
na cooperação e no trabalho conjunto.
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SE É DE PAZ PODE CHEGAR, ENTRAR NA RODA E JOGAR: FORMAÇÃO EM
CULTURA DE PAZ PARA EDUCADORES DE CAPOEIRA

Lúcia Vanda Rodrigues
Kelma Socorro Alves Lopes de Matos

Ampliar espaços de formação em cultura de paz e mul-
tiplicar educadores comprometidos com a educação para a
paz surgem como iniciativas indispensáveis para estimular
uma nova forma de pensar, sentir e fazer das pessoas que co-
laboram para a construção de uma sociedade mais harmôni-
ca, fraterna, justa e engajada na promoção constante da paz.

Diante disso, pensamos que a cultura da paz para ser
estabelecida exige o preparo de grupos que possam atuar nas
mais diversas áreas da sociedade, a fim de educar para a paz.
Se somos responsáveis pelo contexto atual de vários malefí-
cios como a desigualdade, a destruição ambiental, a miséria,
entre outros, também somos os responsáveis para encetar
transformações que precisam ser realizadas para mudar o que
está posto.

Foi pensando nisso que nos dispusemos à realização do
projeto de doutorado intitulado: Se é de paz pode chegar, en-
trar na roda ejogar: Formação de Educadores da Associação
Zumbi Capoeira em Cultura de Paz. Neste estudo realizamos
uma formação com 20 educadores dessa instituição, no intui-
to de contribuir para uma transformação qualitativa em suas
práticas pedagógicas, de forma que depois da intervenção de
cunho forrnativo, eles possam inserir no cotidiano do ensino
da capoeira elementos constituintes de uma educação para
a paz, colaborando para a construção de uma Cultura de Paz
nos núcleos em que trabalham, na comunidade em que estão
localizados esses núcleos, na cidade onde essas comunidades
estão situadas, e assim por diante.



Esboçamos neste artigo reflexões sobre as contribui-
ções da formação em cultura de paz para os educadores da
Associação Zumbi Capoeira, mais conhecida como AZC.Tais
reflexões foram colhidas durante oficinas, nos momentos de
discussão, sobretudo no tocante às temáticas, cultura de paz,
paz e educação para a paz.

Cientes de que a temática cultura de paz, é "algo possí-
vel de ser construí do em todos os espaços" (MATOS;MACE-
DO, 2010, p.61), vislumbramos a escola de capoeira como um
lugar de educação para a paz, desde que a prática da capoeira
ajuda a desenvolver aspectos como cooperação, respeito, hu-
mildade, bom humor e disciplina. Além dessas contribuições
é importante ressaltar que também ocorrem melhorias nas
relações interpessoais dos praticantes. Ainda podem ser ob-
servados avanços, no que se refere a comportamentos intros-
pectivos de algumas crianças, jovens ou adultos, assim como
o equilíbrio naqueles que apresentam hiperatividade, a pro-
moção da auto estima positiva, desde que a capoeira seja exer-
citada coletivamente, o que leva o praticante a estar constan-
temente lidando com o diferente e as diferenças. Dessa forma
também visualizamos o professor de capoeira como um edu-
cador para a paz, quando devidamente compromissado com
essa educação e capacitado para tal.

A formação que ocorreu entre os dias 2 de junho de
2013 e 21 de julho de 2013, realizou-se através de 12 oficinas,
baseadas no instrumental para capacitação de educadores
para a paz de Marcelo Rezende Guimarães (2006), intitulado
Educar para a Paz, em que foram debatidos o conceito de
paz, cultura de paz, educação para a paz, além de temas como
direitos humanos, resolução não violenta de conflitos desar-
mamento e segurança, contexto histórico da capoeira e seus
aspectos educacionais.
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Dentre os diversos métodos e técnicas de intervenção,
escolhemos as oficinas por se evidenciarem como uma forma
de envolver os sujeitos, proporcionando uma aprendizagem
para além da reflexão racional, combinando relações de afeto
e produção (ABADEe LIMA, 2009). Trabalhar a formação de
educadores baseada em oficinas pedagógicas é colaborar para
o aperfeiçoamento das práticas docentes, como também para
o desenvolvimento educacional dos alunos de forma positiva
(MATOS,ALMEIDA;MATOSe CASTRO,2012).

AZC: A Escola de Capoeira

AAZC foi fundada no ano de 1983para divulgação e en-
sino da capoeira com as seguintes finalidades, conforme nos
fala Mestra Carla, a atual presidente:

AAZCfoi criada, primeiro pela paixão que temos pela
capoeira, e porque acreditamos em tudo que ela de bom
pode oferecer. E como tudo que é bom, deve ser repartido
com as outras pessoas, em segundo lugar, para a divulgação
e o ensino.

A sede da referida instituição localiza-se na rua Cle-
mente Pereira n? 400, em Messejana. Na sede não ocorre o
ensino da capoeira. O recinto é utilizado para capacitações,
reuniões da Diretoria e Conselho de Mestres, encontros dos
educadores, entre outras atividades. O ensino da capoeira é
realizado em sete núcleos, conforme apresentamos abaixo:

• Núcleo AZC Canindezinho: Escola de Ensino Fundamen-
tal (E.E.F) Florival Alves Seraine, rua Paranaguá, nO255;
E.E.F.M Senador Osíris Pontes, rua Divina, n? 150; E.E.F.
José Airton Teixeira, rua Alfredo Mamede, svn. Todos esses
espaços se localizam no bairro Canindezinho;
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• Núcleo AZC Esperança: EEFM Professora Adélia Brasil
Feijó; Av. Contorno Sul, n? 1540, Conjunto Esperança;
EMEIF Marieta Guedes; Rua Cônego de Castro, n? 4701,
Parque Santa Rosa;

• Núcleo AZCBelaVista: CSUBelaVista, Rua Viriato Ribeiro
svn, Bela Vista; Colégio Eça de Queiroz, n? 611, Vila Peri.

• NúcleoAZCJardim Iracema: Espaço Cultural Iracema, Rua
da Misericórdia n? 288, Jardim Iracema.

• Núcleo AZCPirambu: Calçadão Vila do Mar, na Av, Costa
Oeste, Pirambu.

• Núcleo AZC Bom Jardim: Escola Municipal Raquel Viana
Martins, localizada na Rua Tucunduba, Bom Jardim.

• Núcleo AZCBarra do Ceará: Cuca Che Guevara, localizado
na Av.Presidente Castelo Branco, n? 6.417, Barra do Ceará.

O grupo de educadores desse estudo se distribui nos nú-
cleos citados, ensinando capoeira, e procurando, nas palavras
de Mestra Carla, ao falar da filosofia da instituição, colaborar
na "formação humana", "trabalhar a cidadania", para que os
alunos da AZC "sejam seres humanos melhores, sejam críti-
cos" e "saibam diferenciar o que é bom do que é ruim para a
coletividade", pois "cidadania exige transformação individual
em tudo que é sentido".

Contribuições Iniciais da Formação: Novos Olhares sobre a Paz

Como dissemos no início deste trabalho, optamos por
realizar a formação dos 20 educadores da AZC por meio de
oficinas pedagógicas com os objetivos de formar multiplica-
dores da educação para a paz, no meio capoeirista; contribuir
na organização da AZCcomo um núcleo de educação perma-
nente para a paz, e proporcionar a implantação de círculos
de cultura de paz nos seus diversos espaços educativos.
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Acreditamos que uma das primeiras contribuições pro-
porcionadas pela formação se direciona à ressignificação da
noção de paz, pois durante o processo formativo percebemos
mudanças na forma dos educadores' pensarem a paz. Em uma
sondagem inicial pudemos averiguar o conceito de paz aliado
a uma condição íntima de harmonia, de conquistas materiais,
ou à ausência de conflitos ou guerras:

paz para mim é estar bem comigo mesmo, com tudo
tranquilo dentro de mim (Instrutor Dalsim).

paz é viver sem guerras, brigas e confusões, procu-
rando se relacionar bem com tudo e todos (Instrutora
Cristal).

Paz no meu entendimento só acontece se não existir
guerras ou qualquer ato violento (Instrutor Guerreiro).

A visão inicial sobre a paz repousa no fato de que o con-
ceito de paz ainda está vinculado à ausência de toda e qualquer
forma de conflitos, o que no pensamento de Jares (2007) evi-
dencia a sua restrição, caracterizando a paz numa concepção
negativa (JARES, 2007). Isso porque para esse autor, o con-
trário de paz não é a guerra, e sim a violência.

Em contraponto à paz negativa Jares (2002, p.126)
apresenta o conceito de paz positiva com o qual concor-
damos, e que está vinculando à paz com todos os níveis da
existência humana, apresentando-o como um conceito mais
amplo, relacionando-o especialmente com a justiça social, di-
reitos humanos e democracia

Nessa ressignificação da noção de paz, ultrapassando a
questão da ausência de guerras, o conflito não é excluído. "O

1 Os educadores estão identificados com os nomes pelos quais são conhecidos no
meio capoeirista acrescidos da denominação do estágio de aprendizado em que
se encontram: instrutores, professores ou mestres.
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conflito passa a ser visto como algo natural" (JARES, 2002),
pois representa apenas a incompatibilidade entre ideias e
interesses de pessoa ou grupos (JARES, 2002). A paz não é,
portanto a ausência de conflitos" (MATOS,2007, p.66). O que
"ai fazer diferença é a forma como eles são resolvidos: usan-
do meios violentos ou não violentos (GUlMARÂES, 2006).

essa visão, o conflito configura-se como "um desafio e um
processo em que se busca estabelecer a cooperação, ou no mí-
nimo o compromisso quando não é possível o acordo entre as
partes envolvidas" (MATOS,2007, p.66).

Com o desenvolvimento do processo formativo dos edu-
cadores da AZC, novos olhares sobre a paz foram se eviden-
ciando, e em nova sondagem o conceito de paz, agora obtido
em grupo 22 surgiu bem mais ampliado, vinculado à questão
da justiça social, igualdade e dignidade:

Paz é o enfrentamento dos problemas sociais para que
hajajustiça e igualdade ... (Grupo Bimba).

Paz, além do bem-estar físico e espiritual é trabalhar
pelajustiça social.pelo respeito e garantia dos direitos
de todos ... (Grupo Pastinha).

Paz é saber dialogar para superar desentendimentos,
e trabalhar contra a desigualdade social... (Grupo
Besouro)

A paz virá quando soubermos direcionar nossos pen-
samentos e ações para que as pessoas vivam deforma
mais digna, justa e igual (Grupo Aberrê).

O conflito também passou por uma ressignificação,
deixando de "ser encarado como algo oposto a paz" (Grupo
Aberrê), surgindo como "o debate entre duas ou mais de duas
ideias" (Grupo Besouro), "fato natural que mediado pelo diá-

2 Durante a formação os educadores trabalharam em grupos que levaram o nome
de Mestres de Capoeira famosos.
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logo e intenções de se chegar a um fator comum culmina na
paz" (Grupo Bimba). Também foi apontado como "algo que
sempre vai existir pois as pessoas pensam diferente uma das
outras", mas "o que vai fazer diferença é a forma como resol-
vemos o conflito", pois" podemos contribuir para uma cultura
de paz" (Grupo Pastinha).

Ao sondarmos o conceito de cultura de paz, inicialmen-
te percebemos que os educadores não tinham opinião sólida
constituída sobre o assunto, limitando-se às opiniões centra-
das em um conjunto de ações voltadas para acabar com a vio-
lência. As ideias sobre a questões se desenvolveram, e nova-
mente foram solicitados a emitir uma opinião sobre a noção
de cultura de paz. Os educadores expressaram que a cultura de
paz "é um conjunto de costumes, comportamentos e ações que
visam a valorização da vida na sua mais ampla diversida-
de" (Grupo Bimba), a promoção da justiça e igualdade social"
(Grupo Pastinha) no intuito de "transformar e harmonizar
a sociedade" (Grupo Besouro), "para que as pessoas tenham
uma boa convivência e uma vida digna" (Grupo Aberrê).

Conforme Guimarães (2006, p.S2) para se conceituar
cultura de paz é necessário recorrer ao prefácio da constitui-
ção da UNESCO de 1946, em que figura a afirmação de que
as "defesas da paz" devem ser erguidas nas mentes humanas,
"isso porque é nas mentes humanas que as guerras se iniciam".
Maria Montessori (2004) também acreditava que a paz se ini-
ciava na mente dos homens, pois para ela a paz é algo que se
aprende, assinalando assim a educação como recurso determi-
nante para a paz: "O estabelecimento de uma paz duradoura
é o objeto mesmo da educação" (MONTESSORI, 2004, P.14).

Ao refletirem sobre passos para a construção de uma
cultura de paz, os educadores da AZC apontaram algumas
ações nesse sentido, como mudança interna individual, diálo-
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<TO, a implementação de políticas que proporcionem a compre-
ensão da paz, e, em todos os grupos, a viabilização de uma edu-
cação para a paz foi evidenciada como elemento fundamental
para a superação da cultura da violência existente na atualida-
de, instaurando uma nova cultura, onde a paz é possível:

Sem a educação para a paz não haverá consciência,
e nem mobilização para que a paz seja real (Grupo
Bimba).

Educação para a paz principalmente nas escolas é
fundamental para a compreensão sobre o que seja paz
e cultura de paz (Grupo Aberrê).

Educar para a paz é o começo para uma cultura de
paz; é preciso promover a formação de educadores
para que se possa implementar uma educação para a
paz (Grupo Pastinha).
Um primeiro passo para uma cultura de paz é se re-
conhecer como vítima e também propagador de uma
cultura de violência; depois disso éprocurar se engajar
numa educação para a paz (Grupo Besouro).

Também cremos que a educação para a paz é um instru-
mento valioso para que possamos compreender o que pode-
mos realizar efetivamente em prol da paz nos espaços em que
estamos inseridos, ajudando-nos a perceber que todos somos
responsáveis pela sua concretização, pois a educação para a
paz é um "processo permanente", que exige dos indivíduos
o assumir da postura de "construtores coletivos", desde que
"não é possível pensar em paz individual", (MATOS, 2007,
;>.66).Educar para a paz está relacionado com "a expressivi-
dade do bem, onde se joga o próprio sentido da humanida-
e e da finalidade da educação" (GUIMARÃES, 2006, P.14)

e compreende uma educação em valores, como o respeito, a
justiça, a cooperação, a solidariedade, a autonomia individual
e coletiva (JARES, 2007).
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Despertar e promover valores são caminhos para que
as pessoas possam agir em prol de uma vida digna para to-
dos, convertendo a educação para a paz em uma proposta de
inclusão social, em vista do crescente número de pessoas que
mal conseguem sobreviver, colocadas à margem da socieda-
de. A visão sobre a importância do trabalho com os valores
humanos na educação ressalta ser este um caminho para a
viabilização de ações positivas na realidade em que estamos
imersos, apresentando-se como "uma proposta diferenciada"
que oportuniza o aprimoramento do ser humano, favorecen-
do o surgimento do " melhor que existe em nós" (MATOS,
CASTRO,2012, p.S8) .

Nessa compreensão de educação para a paz, os edu-
cadores da AZC traçaram ações a serem realizadas por eles
em seus núcleos de ensino, como parte prática do processo
formativo do qual participaram. Assim, alunos dos Núcleos
Esperança e Bom Jardim também participarão de oficinas em
que terão a oportunidade de refletir sobre o conceito de paz
positiva, e a necessidade de engajamento na construção de
uma cultura de paz:

Tem que se ter consciência que não basta desejar viver
em paz, é preciso agir pra isso... (Mestra Carla).

Queremos que aprendam sobre esse tema tão impor-
tante hoje no mundo. Aprendam epossam agir na paz
e pra paz (Instrutor Dalsim).

O Núcleo Canindezinho discute sobre a temática do
meio ambiente. Seus educadores resolveram realizar uma
oficina em que vão inserir a discussão sobre a cultura de paz
através da apresentação do documento Carta da Terra, na
qual estão contidos os princípios para a construção de uma
sociedade global justa, sustentável e pacífica. Os alunos con-
feccionarão um fanzine, material informativo, baseado no que
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aprenderam e que será reproduzido e distribuído para a co-
munidade capoeirista.

Nossa, a gente já trabalhava com Cultura de Paz,
mas ninguém sabia disso. Só através da formação é
que vim perceber que a paz tem essa ligação direta
com o cuidado do meio ambiente, entre outras coisas
(Professor Macarrão).

o Núcleo AZC Jardim Iracema também realizará ofi-
cina, voltada para a resolução não violenta de conflitos, pois
um dos problemas corriqueiros averiguados nesses espaços
de ensino-aprendizado da capoeira são os conflitos que se
gestam no interior das famílias. É comum chegarem alunos e
alunas adolescentes queixando-se das discussões constantes
com os pais.

É costumeiro esse tipo de problema, briga em casa,
filhos com os pais. A gente procura conversar com os
alunos quando chegam com esse tipo deproblema, que
não é nadafácil resolver,fica um pouco difícil pra nós
(Instrutor Fabiano).

Os educadores desse núcleo também convidarão os pais
dos alunos para participarem da oficina. No Núcleo AZC Pi-
rambu a ação será centrada em uma peça teatral enfatizando
os valores humanos. Isso porque, no entendimento dos educa-
dores desse núcleo, trabalhar pela justiça, igualdade, sustenta-
bilidade, cidadania, democracia, direitos humanos, entre ou-
tros aspectos, é trabalhar diretamente com valores humanos:
"Qualquer coisa que se trabalhe em cultura de paz mexe direto
com o íntimo das pessoas, com o que elas possuem por dentro,
com seus valores não é mesmo"? (Professor Jackson).

No Núcleo Bela Vista, os educadores há dois anos in-
centivam ações cidadãs. Com a Formação em Cultura de Paz
entenderam que promover ações de cidadania é promover
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também a construção de uma Cultura de Paz. Resolveram
então realizar a Oficina Cultura de Paz e Direitos Humanos,
porque pensar cidadania está diretamente ligado à efetivação
de direitos inerentes ao ser humano, segundo Mestre Dery:

Acho importante primeiro conhecer nossos direitos, e
ver depois quepra que esses direitos sejam garantidos,
temos que participar socialmente, com ações, para
melhorar a nossa vida e a vida das outras pessoas.
Acredito que assim se constrói a paz.

Os educadores do Núcleo Barra do Ceará se propu-
seram a realizar o Encontro de Revitalização das Tradições
e Fundamentos da Capoeira. Isso aponta diretamente para a
percepção de elementos intrínsecos nesse jogo atlético, como
respeito, cooperação, humildade, bom humor, entre outros,
que, trazidos para a prática diária, colaboram para que se es-
tabeleça no meio capoeirista uma cultura de paz, que supere a
cultura da violência.

Acompanharemos essas ações, no intuito de avaliar a
dimensão da contribuição dessa formação na prática profis-
sional desses educadores. Conseguimos no decurso do pro-
cesso formativo, conforme exposto, perceber algumas dessas
contribuições, o que nos leva a pensar que a Formação em
Cultura de Paz proporcionará em cada núcleo da AZC um
maior entendimento sobre a paz e a necessidade de participa-
ção ativa em prol desta.
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A SEMENTE DA PAZ NOS JARDINS DA ESCOLA: AÇÕES E PROPOSTAS DAS
JUVENTUDES NO BOM JARDIM

Elizangela Lima do Nascimento
Kelma Socorro Alves Lopes de Matos

Neste artigo trazemos parte da pesquisa realizada na
dissertação de mestra do intitulada Semeando Paz Nas Esco-
las do Bom Jardim: Estudo de Caso no Curso Jovens Agentes
da Paz - JAP. No relatório final que gerou a dissertação citada
dividimos as reflexões em quatro capítulos principais. Houve
a discussão sobre a formação das juventudes do grande Bom
Jardim, especificamente as juventudes que participaram do
Curso JAP, realizado pelo Centro de Defesa da Vida Herbert
de Sousa - CDVHS1,em cinco escolas estaduais. A quarta par-
te da referida pesquisa, direcionou-se a repercussão dos pro-
jetos idealizados pelas juventudes nas escolas, fruto de uma
das propostas deste curso. As reflexões quanto as percepções
das juventudes sobre a formação e a paz foram publicadas em
outro artigo". Aqui, nos deteremos a refletir sobre as escolas
e sua participação e colaboração para as ações das juventu-
des em favor da paz. Para a execução da pesquisa, realizamos
estudo de caso, com foco na formação do JAP, nos valendo
dos saberes das juventudes e sua ótica em todo o percurso de
pesquisa e formação. Na coleta de dados, entrevistamos for-
madores da ONG, docentes e gestores nas escolas. Realizamos

1o Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS) é uma Organização Não
Governamental (ONG), sem fins econômicos, fundada em 1994, com o apoio
do Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider. Sua criação é resultado de
um processo de mobilização das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Área
Pastoral do Bom Jardim, com o apoio do Centro de Defesa e Promoção dos Direi-
tos Humanos Arquidiocesana de Fortaleza e dos Missionários Combonianos do
Nordeste. (CDVHS, 2008).

2 Cf. As Juventudes e a Paz.( NASCIMENTO; MATOS., 2012).
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também registros da observação participante nas formações,
além de grupos focais com as juventudes e entrevistas.

Em nossa intimidade com a pesquisa da paz, observa-
mos em muitos escritos a associação da paz a uma semente.
Uma semente ainda jovem, mas que teima em florescer em
nossos jardins. A semente da paz plantada pelas juventudes
no Bom Jardim ganhou força, voz através de suas ações, con-
tudo, teria encontrado a paz terra boa a ser cultivada e fru-
tificada? Identificamos os jovens com nomes de sementes,
relacionadas aos valores que os sujeitos escolheram durante
as entrevistas, sendo esses os principais sentimentos que os
remetiam à formação na qual participaram e as escolas que
representam em nossa lógica a terra, ganharam cor e cheiro
com nome de flores que encontramos em seus jardins durante
a pesquisa. Seguimos a sequência da Parábola do Semeador-
para publicação dos resultados+, Que exporemos a seguir.

A Semente no Caminho: Escola Lírio

Essa escola havia sido construída há quase 16 anos, fun-
cionando nos três turnos, com ensino fundamental e médio.
Possui ótima estrutura física, com laboratórios de ciências e
informática, quadra de esportes e uma horta. Desde 2005,

elabora projetos relacionados à cultura de paz. A gestão não
soube informar que motivos levaram a escola a adotar a paz
como tema para os projetos. Em 2010, os professores da área
de formação humana adotaram oPrograma CincoMinutos de

3 o Novo Testamento. Haroldo Dutra Dias. Ed. FEB, 2013. Evangelho de Lucas.
Cap 8. V. 1, 15.
s: A Parábola disserta sobre o percurso da semente que em vários espaços sofre com
as dificuldades para florescer e crescer, assim comparamos a semente da parábola,
a paz idealizada nos projetos das juventudes do Grande Bom Jardim. A escola por
vezes apresentou-se como solo árido ou fértil na execução dos projetos dos jovens,
dependendo, a ótica dos resultados, de cada gestão.
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Valores Humanos na Escolas. Trata-sede uma escola acolhe-
dora e bastante arborizada. Entrevistamos, nesse espaço, sete
jovens participantes do JAP, dois professores que compõem a
gestão e a professora de História e Formação Humana.

Na conversa com a coordenadora pedagógica, esta nar-
ra sua experiência e opção pela educação e sobre o desafio de
educar jovens e crianças. Segundo ela, muitos tinham contato
direto com a marginalidade, vinham de famílias sem "estrutu-
ra econômica ou afetiva". Acompanhamos suas observações e
aproveitamos para perguntar como ocorria a relação da escola
com a comunidade. Ela informou que sempre buscavam "dia-
logar com as ONG's, igrejas, com os pais, tentando melhorar a
aprendizagem e a relação com os alunos".

Os jovens, para a coordenadora, nas suas falas e histó-
rias focam em crimes, violências, e para eles é banal falar "eu
vou te dar um tiro". Durante a nossa conversa, adentram na
sala da coordenação dois jovens que haviam sido convidados
a sair da sala de aula, pois estavam interrompendo a rotina.
Os jovens reclamavam que haviam sido "expulsos", por que
estavam tentando se organizar melhor no fundo da sala, que
estava muito cheia. Afirmaram que tudo tinha piorado com
a história dos "cantos marcados" (lugares na sala de aula).
Posteriormente, perguntamos quantos alunos havia naquela
turma, e ela informou que eram 45.

Os jovens continuaram a reclamar da falta de diálogo
com a professora, da visão que a escola tinha deles, que eram
considerados "bagunceiros" e da autoridade incontestável da
professora, cuja verdade "era única nos fatos". Um deles afir-
mou "o professor tem mais autoridade que o aluno se o pro-
fessor diz que a gente faz algo de errado, a gente faz."

5 Cf. www.cincominutos.com.br>
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A coordenadora tentou conciliar a situação, e afirmou
que averiguaria as informações, mas que não questionaria a
autoridade da professora. Disse que precisavam se compro-
meter em dedicar-se às aulas, e pediu que assinassem uma
ata de compromissos. Observamos que há a necessidade de
mais diálogo entre alunos e professores. Recordamos Almeida
(2009) que, em suas reflexões sobre mediação de conflitos na
escola, afirma que no Brasil é comum os conflitos escolares
serem resolvidos pela gestão. Pensar numa mediação entre
pares, e especialmente, entre professor e aluno exigiria uma
situação em que as partes pudessem se expressar igualmente.
Ressaltamos ainda que o professor autoritário "afoga a liber-
dade do educando" (FRElRE, 1996, p.60) negando sua auto-
nomia, e as possibilidades de interação, convivência e apren-
dizado por meio do diálogo, além da afetividade.

Consideramos importante destacar a necessidade de
pensarmos a educação das juventudes considerando suas cul-
turas e saberes, no que a relação entre jovem e escola precisa
ser amadurecida. Dayrell (2007), afirma a dificuldade que as
escolas possuem em reconhecer o jovem que existe no aluno
e ainda em compreender a diversidade presente na condição
juvenil. Matos (2001, P.147), lembra que "O desrespeito e a
negação da escola para com os discentes provoca grandes de-
sencontros no cotidiano escolar. Os jovens vão se distancian-
do ressentidos por não serem aceitos e compreendidos".

Sobre a abordagem da cultura de paz nessa escola, a co-
ordenadora afirmou que periodicamente desenvolviam proje-
tos com a temática. Quando perguntamos sobre a participa-
ção dos jovens do JAP, se em algum momento a escola buscou
conversar com eles sobre os seus projetos, a docente não sou-
be informar, e indicou que a outra coordenadora acompanha-
va o projeto "mais de perto".
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Em conversa informal com a outra coordenadora, esta
nos disse que sempre incentivava os jovens a participarem
das ações do JAP, e, na medida do possível, acompanhava o
projeto. Identificava como importante a mudança significati-
va dos jovens, quanto ao maior comprometimento e melhor
convivência escolar, contudo ao questionarmos os jovens so-
bre como aplicavam os conhecimentos da formação na escola,
responderam na mesma perspectiva expressa a seguir:

Para falar a verdade nos não conseguimos aplicar
esses conhecimentos, serviu mais paraformar amiza-
des, a gente não colocou em prática por que não tinha
espaçoparafalar e com o tempo a gente foi esquecendo.
(Semente da Esperança, 2 ).

Os jovens pontuaram a dificuldade em se relacionar
com os professores e expor suas ideias, especialmente em
sala de aula. Abramovay (2011) expressa que um dos conflitos
mais presentes no espaço escolar é a dificuldade no diálogo
entre adultos e jovens. Existe uma nítida negação da cultura
juvenil. Esse perfil se acentua também com os jovens do JAP.

Em entrevista com um aluno representante do JAP na
escola, escolhido pelos jovens para articular os grupos de di-
álogo, ele afirmou que não conseguiram organizar um proje-
to, como sugeria a formação. Além da falta de diálogo com
os professores, ressaltou que não houve consenso sobre qual
tema a escola trabalharia para constituir o projeto relaciona-
do à paz. Aguardavam o resultado da pesquisa que organiza-
ram no início da formação para articular os projetos.

Para o JAP, a paz se liga à justiça, aos direitos humanos,
à mediação de conflito; para a Escola Lírio, a paz se faz por
meio dos valores, da discussão da ética, da diminuição da vio-
lência na escola. Destacamos que as incluir a discussão da paz
no ambiente escolar ou no currículo, necessariamente, não
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implicará em mudanças significativas, se não envolver teoria
e prática. "Não basta falar de paz para constituir a educação
para a paz" (GUIMARÃES, 2004) é preciso vivenciar a paz.
Continuando nosso estudo, visitamos a escola Acácia.

A Semente Entre os Lugares Pedregosos: a Escola Acácia

A Escola Acácia foi construí da há 17 anos, funcionan-
do nos três turnos, com ensino fundamental e médio, possui
projetos relacionados à paz há quase 15 anos. Em seu corpo
docente nenhum professor recebeu formação nessa perspec-
tiva. Atualmente a escola optou pelo trabalho de forma trans-
versal com três linhas gerais para a execução de seus projetos:
A educação ambiental, africanidades e cultura de paz. Entre-
vistamos seis jovens, e uma professora do laboratório de mul-
timeios. Na última visita que realizamos conversamos ainda
com a professora de formação humana que trabalha com a
paz em suas aulas no ensino fundamental, por meio de textos
e da reflexão em grupo. Realizamos ainda observação da ro-
tina escolar.

Desde que foi construída, a escola enfrenta sérios pro-
blemas de invasão de jovens para o uso da quadra, alguns
envolvidos com gangues da comunidade. Sobre o JAP a pro-
fessora nos informou que desde 2006 a escola atua junto ao
CDVHS, participando da primeira formação sobre a paz, os
clubes de paz". A escola busca acolher o projeto e dialogar
com os representantes da proposta, incentivando os jovens
a comparecer a todos os encontros. Alguns jovens do JAP,
nessa escola, são envolvidos com movimentos populares e o

6 Os clubes da paz foram projetos criados pelo CDVHS em 2006, e tinham como
objetivo formar os jovens para que fossem multiplicadores da paz, na escola e na
comunidade.
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grêmio. Ao falar sobre a paz, apresentam uma postura crítica
sobre as relações, pontuam violências, entraves e aspectos po-
sitivos na relação professor-aluno na escola. Durante a reali-
zação dos grupos focais, os jovens da Escola Acácia afirmaram
que não se articularam para organização do projeto na esco-
la, pois aguardam o resultado da pesquisa do Laboratório de
Violência da Universidade Estadual do Ceará, que indicará as
ocorrências no espaço escolar.

Quando perguntamos se os professores conheciam a
proposta do JAP, afirmaram que não e acrescentaram: 'Os pro-
fessores acham que somos as mesmas pessoas. O meu compor-
tamento mudou' (Semente de Esperança 1). Madalena Freire
(2006), aponta que entre uma educação problematizadora,
baseada nos saberes dos estudantes e na reflexão, alguns do-
centes optam por impor sua presença e proibir o pensar ver-
dadeiro, focando em aulas expositivas e métodos de controle
do aprendizado. Esse modelo educativo gerou uma proposta de
formação baseada no repasse da informação, relegando a um
segundo plano, aspectos como a afetividade e a espiritualidade.

Matos (2001) compreende que há uma cultura predo-
minante que não sugere ao professor o valor do aprendizado
com os alunos, isso faz com que muitos não saibam agir de
outra forma. Dayrell (2006), refletindo sobre essa questão,
afirma que há atualmente uma crise entre escola e juventude,
provocada por mutações profundas na sociedade ocidental. O
modo de ser do jovem, a mudança nos processos de sociali-
zação exige que a escola se renove. A negação do diálogo, da
relação respeitosa entre alunos e professores marca a forma-
ção dos jovens, que muitas vezes sem a possibilidade de serem
escutados, silenciam diante da figura do professor. Reencon-
tramos os jovens por ocasião de um evento no Centro de De-
fesa Herbert de Sousa, conversando com eles informalmente,
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informaram que a escola decidiu adotar um novo uniforme,
sem consultá-Ios. Resolveram, então, fazer uma greve. Se-
gundo eles, foi a única alternativa encontrada para chamar a
atenção da gestão. Perguntamos quanto tempo conseguiram
ficar sem aulas, ao que responderam: "Apenas três dias". A
gestão não deu atenção à greve, e acabaram tendo que aceitar
o modelo escolhido.

Matos (2001) em seus estudos com juventudes e esco-
la identificou que o uniforme incomodava os jovens, pois os
padronizava. Por isso sempre buscavam complementos que
os fizessem diferentes, incluíam bonés, pulseiras, camisetas
por baixo do uniforme. Essa atitude predomina nos jovens
entrevistados.

Nossa busca continuou. Tínhamos a esperança de en-
contrar uma experiência mais positiva, idealizada pelos jo-
vens, ou pelo menos um esboço inicial de algum projeto que
pudesse ser desenvolvido. Visitamos, então, a escola que pos-
suía o maior número de participantes do JAP.

A Semente Entre os Espinhos: a Escola Chanana

A escola foi construída há cerca de 10 anos, funcionando
nos três turnos com alunos do ensino fundamental e médio.
Na ocasião do estudo, a escola não possuía projetos relacio-
nados à paz. Nessa instituição, a gestão se recusou a conceder
entrevistas, apesar de aceitar nosso diálogo com os jovens.
Entrevistamos dois alunos. Chegamos à escola com grande
expectativa. Essa instituição possuía o maior número de alu-
nos inscritos no curso JAP, cerca de 31. Muitos haviam muda-
do de escola, trocado de horário. Os jovens foram acolhedores
e receptivos. Eram comunicativos e falaram sobre a formação
e seus projetos para a escola. Informaram que aguardavam as
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orientações do JAP para a organização dos projetos. Quando
perguntamos se em algum momento tiveram a oportunidade
de trazer as temáticas discutidas na formação para a escola,
um deles respondeu que a gestão só abordava algum tema
nesse sentido quando ocorria algo grave.

A escola não possuía grêmio, os jovens afirmaram que,
por várias vezes, tentaram organizar grupos, conversar com
os gestores sobre o grêmio, mas foi tudo em vão. Acreditamos
que esse fato denuncia a falta de diálogo com as juventudes.
Informaram-nos ainda, que não tinham esperança em exe-
cutar o projeto sobre a paz em sua escola. A gestão impedia
qualquer ação. Sobre a relação com os professores informa-
ram que se modificou. A partir da formação do JAP, passaram
a ter maior tolerância com os docentes. Contudo, jovens de
outras escolas enfatizaram a dificuldade em interagir e dialo-
gar com os docentes. "A gente aprendeu a ouvir, o professor
falava alguma coisa a gente ia em cima, depois que a gente fez
a formação melhorou, eu era muito explosiva" (Semente da
Amizade).

Os jovens sentem a necessidade de afirmar suas pos-
turas contrárias às violências sofridas na escola; entretanto,
temem contestar a autoridade dos professores, o que apa-
rentemente lhes traria retaliações. No que se trata da atua-
ção da gestão escolar, Milanni (2003) orienta que o papel de
liderança do diretor, sua conduta, a forma como estabelece
as relações, especialmente como trata as pessoas, favorece ao
estabelecimento de um "padrão" que tende a ser reproduzido
nas demais relações na escola.

Acreditamos que a discussão entre gestão escolar e ju-
ventudes precisa ser aprofundada, sendo uma das chaves que
norteiam o trabalho da paz na escola, que precisa ser feito de
forma integrada e interinstitucional. Se pensarmos em um
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modelo de escola, que atue na contramão aos valores hegemô-
nicos de intolerância teremos um instrumento real de mudan-
ças, não definitivas, mas iniciais. Millani (2003, P.370) afirma
que o trabalho com a cultura de paz nas escolas nos pede:

Uma relação educador - educando fundamentada no
afeto, respeito e diálogo; um ensino que incorpore a di-
mensão dos valores éticos e humanos; processos decisó-
rios democráticos, com a efetiva participação dos alunos
e de seus pais nos destinos da comunidade escolar[ ...]
a resolução pacífica dos conflitos[ ...] a fundamentação
da cooperação e trabalho conjuntos.

Pensando nesse espaço acolhedor e democrático que
almeja o trabalho com a paz, podemos dizer que nossos jovens
ainda enfrentarão novos desafios. Na Escola Chanana não ti-
vemos oportunidade de conversar com os docentes. Em geral,
a escola sofre as mesmas dificuldades que as instituições Lírio
e Acácia, no que se trata do diálogo com as juventudes, contu-
do o perfil da gestão se mostra ainda mais autoritário.

A Semente na Terra Boa: Escola Jasmim

A Escola foi construí da há 27 anos e funciona nos três
turnos, com ensino fundamental e médio. Encontramos em
sua estrutura uma quadra grande, sala de multimeios e uma
horta. A instituição tem boa estrutura, sendo ampla e orga-
nizada. Segundo a CoordenadoraPedagógica, que atua desde
2004, os projetos relacionados à paz sempre estiveram, mes-
mo que de forma pontual, na pauta dos seus projetos escola-
res. A escola prioriza projetos bimestrais, focando: nos dois
primeiros bimestres do ano letivo as ciências físicas e quími-
cas; no segundo bimestre, matemática; no terceiro, a consci-
ência negra e os temas transversais; e no quarto, linguagens e
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literatura, realizando anualmente uma gincana literária com
tarefas artísticas esportivas e sociais, essas últimas ligadas à
arrecadação de alimentos, roupas e produtos de higiene para
as associações de assistência social.

No ano de 2010, a gincana literária relacionou o tema à dis-
cussão dos direitos humanos e à produção literária, por meio do
estudo de autores como Rachel de Queiroz,Tiago de Melo e Fer-
reira Gullar, dentre outros. Tivemos oportunidade de entrevistar
a coordenadora pedagógica, uma professora e uma jovem aluna.

Na entrevista, a professora traçou, em linhas gerais, o
perfil da instituição, indicando que é uma escola inserida em
área violenta da comunidade. Apesar da insegurança, os pro-
blemas em relação à violência são mínimos comparados ao
entorno. Viver na comunidade significa ainda, conviver com
os índices de agressões e violação de toda ordem.

Nós remamos contra a maré, nossos administradores
diretos sempre afirmam que independente de qualquer
coisa é preciso acontecer o conhecimento. Como pro-
mover o conhecimento diante dessas dificuldades? São
famílias desestruturadas, problemas sociais que estão
fora da escola,mas que afetam a aprendizagem, apesar
disso nós realizamos nosso trabalho, mas a escola está
sozinha,jogam os projetos e nós precisamos executar.
(Coordenadora Pedagógica - Escola Jasmim).

o árduo trabalho pedagógico de educar diante das ad-
versidades exige dos educadores tarefas múltiplas, como indi-
ca o depoimento da professora. Os desafios demandam uma
estrutura pedagógica que reavalie a sua atuação, para asso-
ciar-se à realidade dos jovens, quanto ao aparato necessário
a outras instituições de assistência, segurança, políticas afir-
mativas e inclusão. Após a conversa com a coordenadora e a
professora, percebemos que muitos jovens haviam saído das
aulas, em busca de roupas para ensaios de teatro ..
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Quando decidimos visitar a escola Jasmim, tomamos
conhecimento de que essa foi a única em que os jovens de-
senvolveram um projeto relacionado à formação do JAP.Ti-
vemos acesso ao projeto, que priorizava a abordagem contra
o bullying. Buscávamos coletar as impressões deles sobre a
experiência. A jovem escolhida como representante da escola
era responsável por articular informações junto ao CDVHS e
já havia concluído o ensino médio, mas conseguimos o conta-
to dela com um professor da escola e realizamos uma entre-
vista via e-mail. Primeiramente perguntamos por que dentre
tantos temas abordados pelo JAP decidiram realizar um pro-
jeto sobre bullying, ao que ela respondeu:

A realidade em nossa escola pedia, quando não supli-
cava que algo fosse feito para intervir nas constantes
situações de enorme desrespeito que agrediam direta-
mente nossos alunos, no tolo objetivo do divertimento
de uns. Enquanto Grêmio podíamos e devíamos tomar
alguma providência quanto a isso, uma vez que Di-
reção e Núcleo Gestor não priorizavam tais ações.
Logo, resolvemos por nós mesmos montar um tipo de
momento "se situa" com todas as séries, de todas as
turmas e turnos, enfim, conseguimos ter um momen-
to com todos os alunos, conhecendo a realidade do
convívio das turmas, transmitindo informações que
caracterizavam a gravidade da prática de bulluinq,
e infelizmente, evidenciando casos de bullying em
nosso meio. (Semente de Girassol).

Apesar do aparente distanciamento dos gestores, se-
gundo a jovem, o projeto foi acompanhado e assessorado pela
coordenadora, que coordenou a saída das turmas e inserção
dos professores no processo.

Felizmente conseguimos ótimos resultados dessa práti-
ca, e com muito esforço também conseguimos por meio
de parcerias com o Núcleo de atendimento a Família

A SEMENTE DA PAZ NOS JARDINS DA ESCOLA: AÇÕES E PROPOSTAS DAS JUVENTUDES NO BOM JARDIM ~ 61



(Ação do Posto de Saúde) atendimento e orientação
psicológica com as vítimas as quais nos deparamos.
Hoje posso afirmar (ainda com não muito sentimento
de satisfação) que o bullying em nossa escola foi imen-
samente reduzido, mas infelizmente não foi extinto.
Essa é uma realidade que não pode ser ignorada, mas
que pode e vai, ser modificada.

o acompanhamento junto ao Núcleo de Atendimen-
to a Saúde da Família - NASF7 foi essencial, por meio desse
aparato os jovens puderam ter acesso ao suporte psicológico.
Organizando alguns depoimentos dos jovens, durante os gru-
pos de diálogo realizados no CDVHS encontramos uma fala
importante de Semente de Girassol:

A gente identificou a vítima e o agressor, a menina que
era agredida pediu transferência da escola e o agres-
sor foi encaminhada para tratamento psicológico,
quando era perguntado por que motivo fazia aquilo,
ele ria e dizia que era bom ver a reação dela (Semente
de Girassol).

A jovem considera que o JAP foi fundamental em suas
trajetórias. Estimulou o protagonismo a autoconfiança e mais
que isso, a interação entre as juventudes do Bom Jardim. Ape-
sar do aparente distanciamento da gestão no projeto que ide-
alizaram, o jovem pontua a presença da gestão no decorrer
da ação que promoveram. 'Dos professores de minha escola,
acho que só a Diretora e a Coordenadora tomaram conheci-
mento'. Acreditamos que apesar das dificuldades citadas, na
Escola Jasmim o projeto atingiu parte de seu objetivo. Os ges-
tores optaram pelo diálogo e os jovens organizaram-se de for-
ma a executar o projeto junto ao grêmio, facilitando a discus-
são da temática e o trabalho com o bullying. Essa discussão

7 Para mais aprofundamento ver http://dab.saude.gov.br/nasf.php.
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promoveu uma reflexão para que identificassem a violência
verbal e pudessem, a partir disso, encaminhar os casos mais
extremos para serem solucionados. A semente plantada na
Escola Jasmim deu frutos, o que sem o apoio da gestão e a
mobilização dos jovens não seria possível.

o Semeador Saiu a Semear ...

Apesar dos esforços dos formadores e dos jovens do
JAP, cremos que pensar na formação das juventudes requer o
desafio de viabilizar a formação dos professores em educação
e cultura de paz, pois sem isso a inserção de projetos educati-
vos no espaço escolar fica prejudicada.

Em sua maioria os jovens indicam que as principais di-
ficuldades encontradas para não executarem os projetos so-
bre as temáticas do curso JAP, se dão pela pouca receptivida-
de das escolas. Em seus discursos, enfatizam a necessidade da
juventude possuir voz nas decisões escolares.

Viabilizar projetos no espaço escolar em favor da paz
convida-nos a repensar a estrutura da escola, o formato de
relações que estabelece no cotidiano, a qualidade e as condi-
ções de trabalho dos professores, pois sem isso, teremos um
trabalho dissociado da realidade. A busca pela paz se insere
também na organização pela qualidade da educação. Assim,
visualizamos o potencial positivo eminente nos jovens para a
disseminação da paz enquanto força positiva como nos sina-
liza Matos (2003). "Não há um caminho para a paz, a paz é o
caminho" a frase atribuída a Mahatma Ghandi nos mobiliza
a pensar em como criar condições de ensino e aprendizagem
na escola que norteiem os princípios pedagógicos baseados na
paz? Essa e outras questões nos animam a novas buscas!
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HISTÓRIA DE VIDA E EDUCAÇÃO PARA A PAZ: UMA EXPERIÊNCIA COM
OFICINAS

Catarina da Graça Almeida Matos
Élida Mônica Soares da Silua

Kelma Socorro Alues Lopes de Matos
Líuia Maria Duarte de Castro

Introdução

o presente trabalho faz referência às experiências exito-
sas de oficinas de cultura de paz, em que abordamos a Histó-
ria de vida e a Educação para a paz com professores, buscando
conhecer a perspectiva dos docentes sobre o que seria Cultura
de Paz. Está dividido da seguinte forma: primeiro, iniciamos
esclarecendo sobre o que são Cultura de Paz e Educação para
a Paz, para uma melhor compreensão desses conceitos. Em
seguida, explicitamos o conceito de História de Vida e porque
entendemos que este é um instrumento importante na Educa-
ção para a Paz. No terceiro momento relatamos como se deu a
oficina, e concluímos com algumas considerações pertinentes
que reforçam o incentivo a formação de pessoas e a dissemi-
nação de práticas para a Paz.

Utilizamos as observações registradas e o material co-
letado durante a oficina, tratava-se de desenhos produzidos
pelos participantes representando seu interesse pelo estudo
da Educação para a paz e um pequeno questionário sobre o
resultado da experiência do compartilhamento de histórias de
vida. Além disso, alicerçamos nosso estudo com a participa-
ção semanal no grupo de Pesquisa Cultura de Paz, Juventudes
e Docentes: Experiência de escolas, ONG' s e Secretarias de
Educação Estadual e Municipal, coordenado pela professora
doutora Kelma Socorro Alves Lopes de Matos.



o público-alvo da oficina de História de Vida e Educa-
ção para a paz foi o grupo de professores da rede municipal
e estadual de Fortaleza. O nosso objetivo foi o de constituir
espaços de reflexão, criação e construção do conhecimento.
Além de compartilhar histórias de vida, para o conhecimento
interpessoal e a construção de vínculos, alicerçando uma edu-
cação para a paz.

A educação para a paz é um importante instrumento na
implementação da cultura de paz. Precisamos de educadores
capacitados e comprometidos. Para Guimarães (2006, P.27)
" A formação de educadores para a paz é uma contribuição
para o patrimônio ético [...] assegurando multiplicadores da
cultura e educação para a paz".

Componentes para a Efetivação de uma Cultura de Paz

Otrabalho em busca da promoção de uma cultura de paz
vem sendo desenvolvido há alguns anos, em diferentes partes
do mundo, por diversos segmentos sociais. As iniciativas nes-
sa perspectiva fazem parte dos mais variados espaços, tendo
maior propagação e difusão no lóeus escolar. Sendo este um
dos mais visados quando se pensa em ações para a realização
desse trabalho. O que falta é sua consolidação, temos, então,
de repensar como esse alcance pode se dar. Destacamos uma
das ações positivas, a constante formação de diversos profis-
sionais, em especial os vinculados à educação. Essa atividade
vem sendo realizada no contexto brasileiro por grupos como
o grupo Cultura de Paz, Juventudes e Docentes: experiências
de escolas, ONGS e Secretarias de Educação Estadual e Mu-
nicipal da Universidade Federal do Ceará, já citado, que é o
responsável pela execução dessa experiência recente realizada
no mês de julho de 2013, a realização do II Ciclo de Oficinas
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para Paz do qual resultou este artigo, e o Núcleo de Estudos
e Formação de Professores em Educação para a Paz e Con-
vivências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná
(NEPjUEPG).

Para uma compreensão da educação para a paz, trare-
mos o conceito de paz e depois faremos um breve resgate his-
tórico pontuando marcos relevantes que impulsionaram essa
proposta.

A Paz

De acordo com o dicionário Aurélio Buarque de Holanda
(1993, P-411) paz significa 1. Ausência de lutas, violências ou
perturbações sociais, ou conflitos entre pessoas; 2. Restabeleci-
mento de relações amigáveis entre países beligerantes; 3. Sos-
sego, serenidade. Esses significados agregam-se a um conceito
mais amplo sobre a paz. Para um entendimento mais profundo
é importante conhecermos o conceito tradicional de paz, mui-
to utilizado no mundo ocidental fruto da pax romana, que se
aproxima do apresentado acima. É uma concepção que asso-
cia a paz apenas como a ausência de conflitos bélicos, ou como
tranquilidade sendo, portanto, insuficiente (JARES, 2002).

Essa melhor compreensão ocorre quando se dá um novo
significado ao conceito, que passa a ter como referência a paz
positiva, apresentada por Jares (2002) que não é o contrário de
guerra, e sim a antítese de violência, pois a guerra é apenas um
tipo de violência. Esse conceito também se associa à ideia de
justiça social e direitos humanos, e vincula-se a questões rela-
cionadas ao meio ambiente e a valores como a tolerância, o res-
peito, a cooperação, o que é constatado na concepção expressa
por Serrano (2002) que concebe a paz como um processo, um
estado resultante da prática cidadã democrática e plural.
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Para uma maior consolidação dessa proposta agrega-
mos o conceito de conflito em seu verdadeiro sentido que é
o de um processo natural e intrínseco à vida. Destacando que
este deve ser vivenciado de maneira positiva. Assim, pontua-
mos que a educação para a paz desenvolvida atualmente pau-
ta-se a partir dessa compreensão positiva de paz.

Educação para a Paz

Os marcos geradores da educação para a paz de acor-
do com Jares (2002) são: a escola nova, que visa a educação
para uma compreensão internacional, destacando o reconhe-
cimento da diversidade cultural, étnica e política. Em seguida,
temos a colaboração da Organização das Nações Unidas Para
a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO que continua
essa necessidade de compreensão internacional e agrega no-
vos componentes como a educação em direitos humanos e a
educação para o desarmamento. Em sequência, temos a con-
tribuição da pesquisa para a paz, que propõe a reformulação
conceitual de paz, expressa em linhas anteriores, e destaca a
questão social. Por último, trazemos a educação a partir da
não violência esta, por sua vez, tem como referência Gandhi, e
destaca o satyagraha que expressa a "firmeza na verdade" e o
ahimsa "ação sem violência" (MATOS,2006) bem como des-
taca que devemos harmonizar as quatro dimensões do ser: o
corpo, o intelecto, a sensibilidade e o espírito. E ainda utilizar
as estratégias não violentas de conflito'.

Por fim, trazemos o conceito de educação para a paz
compreendida por Serrano (2002) como uma educação em
valores, mas não qualquer valor, apenas os que manifestam

1Para uma maior compreensão desses marcos indicamos a leitura de Jares (2002).
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uma cultura de paz expressa em sentido positivo. Na mesma
perspectiva temos o conceito apresentado por Jares (1991)
que a apresenta como um processo contínuo e permanente.
Portanto, a educação para a paz visa essencialmente à promo-
ção de uma cultura de paz para a sociedade.

História de Vida

Somos Seres que necessitam interagir uns com os ou-
tros, é dessa forma que construímos as relações sociais, que
nos fazem perceber que somos seres interdependentes. Essas
relações podem ser potencializadas quando escolhemos com-
partilhar nossa história de vida com o outro.

Cada um de nós tem uma "bagagem" cheia de situações,
vivências, obstáculos superados, tristezas, alegrias, aprendi-
zados. São essas experiências que fazem de nós o que hoje so-
mos. Compartilhar nossas Histórias de Vida possibilita não
só a construção de vínculos com outras pessoas, mas também
o fortalecimento desses laços. Para compreendermos melhor
como essa dinâmica de contação de histórias é relevante para
o estreitamento de relações, encontramos exemplos positivos
e a sistematização dessa prática em um programa de Educa-
ção no estado do Ceará.

O Programa de Educação em Células Cooperativas
(PRECE2) trabalha no estado do Ceará com a metodologia
da Aprendizagem Cooperativa, cujos objetivos são o desen-
volvimento intelectual dos estudantes e também, não menos
importante, o fortalecimento das relações humanas, promo-
vendo a vivência em valores como a solidariedade, a compre-
ensão, a empatia e a fraternidade. Através desse programa,

2 Mais informações em http:j jwww.prece.ufc.brjAcessoem30deset.de 2013.
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encontramos um trabalho sistematizado com História de
Vida, em que é esclarecido:

Quando os estudantes compartilham suas vidas, eles
conseguem se identificar uns com os outros. [...] Com
isso constroem um ambiente de aprendizagem mútua,
pois eles já se sentem mais à vontade para compartilha-
rem tanto o que sabem quanto o que tem dificuldade de
aprender. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM CÉLULAS
COOPERATIVAS, Apostila do Estudante Cooperativo,
2012. P.5.)

Dessa forma, podemos entender que o compartilhar
Histórias de Vida passa a ser uma estratégia na construção
de uma Educação para a Paz, pois aproxima os participantes
de um mesmo ambiente educativo de forma positiva, gerando
relações de afeto, tolerância, união e cooperação. A difusão
dessa prática colabora para que os mais diversos ambientes
social, familiar, profissional, religioso, educacional adquiram
um caráter mais humanizado.

Entendemos a necessidade da mudança na interação
humana, pois vivemos em uma sociedade individualista e
competitiva, tais características nos afastam como indivíduos
de uma mesma raça. Não nos percebemos quanto aos senti-
mentos e ambições, buscamos o que desejamos sem enten-
der que nossas ações têm consequências nas vidas de outras
pessoas, e também do meio ambiente. Assim, vivemos sem
conseguir apreender o significado do que é ser e estar em uma
coletividade.

Construímos nossas vidas com a falsa ideia de que so-
mos autossuficientes, tal pensamento se contrapõe à Cultura
de Paz, que reconhece a necessidade da valorização das rela-
ções humanas, favorecendo a transformação dos indivíduos,
e, em consequência, da sociedade.
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Aeducação para a paz é um meio de desenvolver uma edu-
cação pautada em valores humanos, sabendo que algumas esco-
las, normalmente, incentivam a competitividade, o individualis-
mo, porém esses não são valores ideais para se fortalecer uma
cultura de paz, para isso devemos trabalhar com novos valores,
comojustiça, cooperação, respeito, igualdade (JARES,2007).

Portanto, acreditamos que o trabalho com Histórias de
Vida apresenta-se como ferramenta relevante na formação
de pessoas dispostas a construir, em diversos espaços, uma
Cultura de Paz, e que possam replicar esse trabalho onde es-
tiverem, difundindo e incorporando valores humanos nas re-
lações sociais.

Vivenciando a Oficina

A oficina é um espaço de reflexão e ação, onde se pro-
cura superar a separação entre a teoria e a prática, na qual se
permite pensar o cotidiano e enriquecer o processo de cons-
trução do conhecimento.

A proposta de oficinas pedagógicas tem se constituído
como estratégia que valoriza a construção do conhecimento
de forma participativa, baseada na realidade de situações, fa-
tos e histórias de vida, que podem ser desenvolvidas através
de várias ferramentas pedagógicas (GUIMARÃES,2006).

Iniciamos a oficina com a apresentação do grupo, atra-
vés de uma dinâmica com a música "Eu venho do mar de den-
tro, eu venho do mar de fora, meu nome é ... e desejo ...". Cada
participante dizia seu nome e algo que desejava para o grupo,
para proporcionarmos uma melhor interação entre todos, vi-
ando o decorrer da oficina.

Como forma de obter um diagnóstico inicial, realizamos
uma sondagem do que seria "Educação para a paz e História
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de vida", de acordo com os conhecimentos que eles tinham.
Em seguida, iniciamos a discussão apresentando conceitos de
Educação para a paz, e a sua importância no ambiente escolar.

Educar para a paz é um processo permanente que deve
fazer parte do cotidiano escolar executado coletivamente por
toda comunidade, como uma dimensão transversal do currí-
culo, abrangendo todas as etapas educativas e proporcionan-
do uma formação ampliada para os educados (JARES, 2007).

Na educação para a paz é necessário refletirmos sobre os
nossos comportamentos e atitudes como professores, para que
a distância entre nosso discurso e a nossa ação seja a menor
possível. Guimarães (2000) indica que a educação para a paz se
apresenta como um mapa social, que possibilita mudanças de
posicionamentos, buscando a promoção de novos paradigmas.

Jares (2007) destaca componentes de um processo
educativo voltado para a paz: educação para a compreensão
internacional; educação para os direitos humanos; educação
para o desarmamento; educação multicultural; educação para
o desenvolvimento. Educação para o conflito e a desobediên-
cia, estando em intenso diálogo para construir e fortalecer a
educação para a paz.

Após discutirmos as conceituações apresentadas, como
mecanismo de adentrarmos mais na temática proposta, opta-
mos pela atividade "Mala de Histórias", em que organizamos
uma mala, com variados objetos, para a qual cada participan-
te se dirigia, pegando um objeto que o remetesse a alguma
lembrança, depois disso, partilharia uma parte dessa história
com o grupo. Essa atividade ajudou as pessoas a se conhece-
rem de forma mais descontraída.

Ouvir a história de outra pessoa também acrescenta
em nossas vidas. É quando reconhecemos a história
do outro como única e importante que percebemos
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como conhecer essa história também mexe com a nossa
própria história! (PROGRAMA DE EDUCAÇÃOEM
CÉLULAS COOPERATIVAS, Apostila do Estudante
Cooperativo, 2012. p.06.)

Trabalhar pela construção de uma Cultura da Paz na
escola significa oferecer condições para que o ser humano se
desenvolva de forma integrada, tendo como ponto de partida
as relações de convivência, seja escolar ou social, cultivan-
do valores, para garantir a resolução adequada aos conflitos
(MATOS, 2011).

O trabalho educacional e a cultura de paz envolvem a
descoberta do significado que a paz pode trazer em nossa vida,
como sujeitos ativos no processo de busca incessante pela paz,
na transformação de nossa sociedade. Em relação a essa ideia,
Matos salienta (2008, P-49):

Pensando a [...] cultura de paz em ambientes educa-
cionais, indico como central a definição de Educação
para a paz sistematizada por Jares, (2007; 2002). Ele
descreve tal educação como um processo educativo,
dinâmico, contínuo e permanente, fundamentado nos
conceitos de paz positiva, na perspectiva criativa do
conflito, no conceito de desenvolvimento e na tarefa
de se assegurar o respeito aos direitos humanos. Estes
elementos são tidos como significativos e definidores,
e que, mediante a aplicação de enfoques socioafetivos e
problematizantes, pretende desenvolver um novo tipo
de cultura: a Cultura da Paz.

Pensando nisso, optamos por, no terceiro momento,
trabalharmos a educação para a paz na sala de aula, e apre-
sentamos um trecho do filme "Escritores da Liberdade?", que
traz um momento de interação, no qual a professora idealizou
para conhecer mais a vida dos seus alunos, pois não tinha um

3Título original: Freedom Writers (2006).
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bom relacionamento com eles, assim como estes também não
se relacionavam bem entre os pares. A partir desse momento
ocorreram mudanças significativas em suas vidas. Pedimos,
então, aos participantes que fizessem um desenho retratando
o motivo pelo qual eles se interessaram pela proposta de edu-
cação para a paz. Cada participante mostrou seu desenho e
falou um pouco sobre o registro feito.

No momento seguinte intitulado "Compartilhando
história de vida", reunimos os integrantes em células de três
pessoas. Essa atividade é parte da oficina de História de Vida
ministrada pelo PRECE, e foi planejada para proporcionar
aos participantes o momento da contação das suas histórias.
Para finalizar a oficina, convidamos todos a contar um pouco
da história de seu colega de célula, assim cada um pode ouvir
através de outra pessoa a sua própria história. Esse momento
foi muito interessante, pois quando alguém escolhe uma parte
da nossa história para contar ao grupo, podemos compreen-
der que cada um de nós tem sua forma de contar a mesma his-
tória, e essa experiência pode nos trazer novas reflexões sobre
o que nós mesmos vivemos, ressignificando nosso existir.

Considerações Finais

o trabalho voltado para a disseminação de uma cultura
de paz pode articular diferentes segmentos e propostas de traba-
lho. A utilização da atividade de compartilhar histórias de vida
agrega as ações da educação para a paz, refletindo na comuni-
dade escolar, e consequentemente na vida social, e tem como
finalidade fortalecer uma educação pautada na cultura de paz.

Em nossa vivência, pudemos constatar que a história de
vida é uma ferramenta positiva no desenvolvimento de práti-
cas de promoção à paz. Através dela pudemos nos aproximar
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da intimidade e das particularidades de outras pessoas, levan-
do-as a despertarem para a reflexão de suas vidas.

Nessa perspectiva, a instituição escolar deve promover
espaços em que os ideais de transformação social e diálogo se-
jam realidades em permanente construção, assim, desenvol-
vendo uma experiência de ensino e aprendizagem em que edu-
cadores e educandos possam construir juntos o conhecimento
em um tempo-espaço para o estudo, a reflexão e a vivência:
síntese do pensar, sentir e atuar. Como o lugar para a partici-
pação, o aprendizado e a sistematização dos conhecimentos.

Para tanto, diante dos atores escolares existentes e do
quadro educacional atual - o olhar crítico à realidade e a ex-
pectativa por sua transformação - devemos reforçar o com-
promisso e a responsabilidade dos agentes que trabalham
pela construção de um espaço educativo alicerçado na paz.

Desejamos que este estudo apresente-se como auxílio
para novas perspectivas de trabalho com a paz, bem como
para uma pesquisa mais aprofundada das questões que foram
problematizadas. Assim, concluímos que a formação por meio
de oficinas, que tenham como tema propostas que contribuem
diretamente ao aprimoramento da prática escolar, e em espe-
cial, a convivência positiva com e entre os alunos, faz-se fun-
damental para a difusão e construção de uma Cultura de Paz.
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PROTAGONISMO JUVENIL E CULTURA DE PAZ: A EXPERIÊNCIA DO
PROGRAMA CLUBE DO JORNAL

Maria Joyce Maia Costa Carneiro
Dário Gomes do Nascimento

Antônia Adaline Sousa Bastos

[...] quando nós permitimos o sino da liberdade soar,
quando nós deixarmos ele soar em toda moradia e todo
vilarejo, em todo estado e em toda cidade, nós pode-
remos acelerar aquele dia quando todas as crianças
de Deus, homens pretos e homens brancos, judeus e
gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos
e cantar nas palavras do velho spiritual negro: "Livre
afinal, livre afinal. '
"Agradeço ao Deus todo-poderoso, nós somos livres
afinal."
Discurso de Martin Luther Kinq, em 28 de agosto de
1963 - Washington D. C., EUA

°sistema de educação pública, no contexto brasileiro,
passa por mudanças estruturais paulatinas, fruto de movi-
mentais sociais que pressionam o poder público pela valo-
rização docente (BRITO, 2013) e um maior investimento na
educação, através do movimento Plano Nacional de Educação
- PNE pra Valer, por exemplo (CARA,2013).

Diante disso questionamo-nos: em se tratando de pro-
tagonismo juvenil, qual é o papel do jovem nesse processo de
mudanças? Vimos, recentemente, entre os meses de junho e
julho de 2013, a eclosão de manifestações por todo o Brasil,
inicialmente contra o aumento das passagens de ônibus no
Rio de Janeiro e São Paulo. Em seguida muitas outras reivin-
dicações se somaram a esse movimento, com lutas a favor de
melhorias urgentes dos mais diversos serviços públicos, sen-
do um destes a educação, o que influenciou a aprovação de
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uma lei, na Câmara dos Deputados, no dia 14 de agosto de
2013, que direciona a maior parte dos recursos oriundos do
Pré-Sal para a realização de investimentos na educação (PNE
PRA VALER, 2013).

Episódios como esses deixam em destaque o papel de
protagonista que o jovem vem tendo no que diz respeito às
manifestações que estão ocorrendo no Brasil, além de suscitar
discussões sobre o papel das mais diversas mídias, com desta-
que às redes sociais, diante desses acontecimentos.

Vemos, dessa forma, a relevância de ferramentas deno-
minadas como mídias alternativas. Citamos o exemplo do Pro-
grama Clube do Jornal, enquanto ação eficaz para a formação
crítica e cidadã de crianças, adolescentes e jovens, inseridos
em ambientes educacionais. Permitir que esses sujeitos sejam
escritores da sua própria história dá-Ihes a oportunidade de
reescreverem o seu contexto. Uma reescrita por uma crítica
às injustiças e manifestações de opressão que ainda se fazem
presentes entre nós, em prol do estabelecimento de relações
humanas pautadas na diversidade, justiça social e diálogo de-
mocrático, desencadeando, dessa forma, a construção de um
contexto social onde predomine uma Cultura de Paz.

o Protagonismo Juvenil: Participação na Sociedade e na Comunidade
Escolar

A palavra protagonismo é de origem grega: pratos, o
principal, o primeiro; aganistes, o lutador e o contendor. As-
sim, a retomada do termo protagonismo juvenil assume o sig-
nificado do jovem capaz de ocupar um papel central nos esfor-
ços por mudanças sociais e na construção da sua autonomia,
tomando decisões baseadas em valores vividos. Isso implica o
exercício da cidadania, envolvendo-se na discussão e resolu-
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ção de problemas concretos do seu cotidiano e nas questões
de interesse coletivo.

O protagonismo juvenil é uma nomenclatura usada a
partir dos anos 1990, embora saibamos que o discurso que
fala da participação ativa dos alunos em sua aprendizagem já
vem desde as décadas de 20 e 30 do século passado. Alguns
teóricos apontam, como canais institucionais de participação
de alunos na gestão da escola, os grêmios estudantis, que da-
tam da década de 1960, e os conselhos escolares, que preveem
o envolvimento dos alunos, educadores, pais e comunidade
escolar nas tomadas de decisões na gestão escolar, os quais
datam da década de 1980. (SOUZA,2006, PA1)

Em se tratando da participação juvenil, uma ação é dita
protagônica quando, na sua execução, o jovem é o ator princi-
pal no processo de seu desenvolvimento. Por meio desse tipo
de ação, o educando adquire e amplia seu repertório interati-
vo, aumentando assim sua capacidade de interferir de forma
ativa e construtiva em seu contexto escolar e sociocomunitá-
rio. Duas preocupações devem ser determinantes nesse pro-
cesso: a primeira diz respeito à participação e as relações de
afetividade, envolvendo os alunos; e a segunda trata do atual
modelo de gestão, configurando-se como amparo de uma po-
lítica educacional com foco na gestão democrática e na auto-
nomia escolar.

Em relação ao protagonismo juvenil nas escolas brasi-
leiras, essa ação não é nova. Os grêmios estudantis, como ci-
tado, datam da década de 1960 e os conselhos escolares, que
preveem o envolvimento dos alunos e familiares na direção da
escola, remontam aos anos 1980, uma vez que na década de
1990 foram emitidos diferentes documentos oficiais que ex-
plicitaram e valorizaram essa participação. Segundo tal docu-
mentação, a escola deve democratizar sua gestão, cumprindo
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efetivamente sua função de tornar-se um espaço pedagógico
atraente, democrático, confiável e desafiador, principalmente
quando esse desafio tem como foco os jovens, favorecendo seu
progresso intelectual, social e afetivo.

Costa (2001, P.9) se preocupou em tratar essa temática,
traçando uma relação entre o protagonismo e a educação for-
mal em que, no enfrentamento de situações que acontecem na
escola, esse processo da participação deve ser trabalhado de
forma cooperativa, "cujo foco é a criação de espaços que pro-
piciem ao adolescente empreender ele próprio a construção
de seu ser em termos pessoais e sociais".

Dessa forma, o autor partilha do mesmo pensamento
de outros, que atribuem ao educador o ofício de ser mais do
que um repassador de conteúdos; deve também ser um orien-
tador, para situar o aluno no centro do processo educativo,
norteando-o em sua aprendizagem. Assim, atribui ao aluno
a condição de protagonista desse processo, considerando-o,
"como fonte de iniciativa (ação), liberdade (opção) e compro-
misso (responsabilidade)" (COSTA,2003).

Entendemos que, na medida em que o jovem assume
uma postura ativa em sua história de vida, ele se torna apto a
exercer o seu protagonismo em termos sociais e cívicos e, ao
mesmo tempo, quanto mais ele participa de processos coleti-
vos de cidadania e solidariedade, mais fortalece a sua identi-
dade pessoal (MlLANI, 2006).

Uma importante conquista, em termos legais, para
tornar o jovem como um dos protagonistas da construção
de uma escola democrática, foram as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio - DCNEM, formalizadas pelo
Conselho Nacional de Educação por meio da Resolução n". 3
de 1998 e ainda em vigor. O protagonismo juvenil apresen-
ta-se como um de seus eixos fundamentais, constituindo-se
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também o meio legal mais importante para a difusão da parti-
cipação juvenil nesse nível de ensino.

Além disso, o artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (BRASIL, 1996), bem como outras orientações de
órgãos estaduais, prescreveram a gestão escolar como fator
importante para a participação de alunos. Essas orientações
pedagógicas, que enfocam o estudante como sujeito desse
processo, vêm a cada ano possibilitando o envolvimento do
aluno em ações educativas para seu crescimento intelectual e
social, sendo importante que os gestores facilitem a concreti-
zação desse movimento, de forma que se torne efetivo e real
para a juventude, fortalecendo cada vez sua poder de decisão
na escola, com foco na convivência democrática.

Ainda é um grande desafio a participação dos jovens
na vida escolar, sendo que, se a instituição escolar favorecer
uma gestão democrática, que estimule a participação do alu-
no, dando-lhe oportunidade para que se envolva em ações que
tragam benefícios para a escola e a comunidade, esta será uma
mudança favorável ao estimular o jovem a assumir um papel
social de sujeito empreendedor e solidário. Tem-se, portanto,
de começar mudando a maneira de percebê-Io, ou seja, como
sujeito ativo que pode contribuir para a melhoria do seu espa-
ço, seja escolar ou familiar.

Tendo em foco uma visão do jovem enquanto sujeito
protagonista e (re)construtor do seu meio, trazemos, a seguir,
uma discussão sobre a experiência do Programa Clube do Jor-
nal, enquanto ação que apresenta aspectos de uma interação
entre o jovem e o seu meio escolar, podendo, inclusive, poten-
cializar ações de protagonismo juvenil na escola.
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A Experiência do Programa Clube do Jornal como Contribuição para
uma Cultura de Paz

A utilização do jornal na escola, muito mais do que uma
ferramenta pedagógica de letramento, pode se tornar um ins-
trumento de formação política do sujeito que se insere nessa
atividade.

Apresentamos a experiência vivenciada por jovens re-
datores de escolas públicas em várias partes do Brasil, onde,
através do Programa Clube do Jornal, criado pela Organiza-
ção Não Governamental (ONG) Comunicação e Cultura em
1995, foi possível para esses estudantes diminuirem a distân-
cia entre escola, família e sociedade, conseguindo romper as
"fronteiras" escolares, através da prática de publicações de
jornais estudantis. Na busca pela promoção da cidadania e
de uma sociedade mais justa e democrática, os textos eram
redigidos pelos próprios estudantes, relatando fatos e expe-
riências vivenciadas dentro e fora da escola. Naturalmente
formava-se um intercâmbio de informações entre escolas ejo-
vens redatores de outros jornais escolares (COMUNICAÇÃO
E CULTURA,sjd)Acerca disso, Freinet (1974) nos diz que "o
jornal escolar é um inquérito permanente que nos coloca à es-
cuta do mundo e é uma janela ampla, aberta sobre o trabalho
e a vida" (p.83).

Vemos que o jornal na escola mostra-se como uma fer-
ramenta de inserção social do jovem, que apresenta uma ne-
cessidade premente de reconhecimento e identificação com
um grupo. A experiência do Clube do Jornal nos mostra que
muitos jovens, ao se inserirem nessa atividade, mudam a sua
perspectiva de vida e sentem-se empoderados da sua capaci-
dade de se tornarem formadores de opinião, considerando-se,
por exemplo, que os textos publicados pelos jornais não só
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são lidos pelos colegas do mesmo contexto escolar, como tam-
bém, em muitos casos, são fortes ferramentas de expressão
sobre problemas vivenciados por esses estudantes (PROGRA-
MAPRIMEIRAS LETRAS,2010).

Em 2002, reforçando a autonomia e em defesa da li-
berdade de expressão desses jornais vinculados ao Programa
Clube do Jornal, em uma assembleia com representantes de
jornais estudantis do programa, foi criada a REDIJE - Rede
de Integração de Jornais Estudantis. Exemplo de protago-
nismo juvenil, a REDIJE era organizada e coordenada por
jovens redatores de jornais estudantis, promovendo a pratica
cidadã, fortalecendo o trabalho dos jovens redatores, faci-
litando e ajudando no processo de estruturação dos jornais
que enfrentavam dificuldades, tais como resistências de ges-
tores escolares, frente à publicação de matérias que denun-
ciam irregularidades observadas pelos jovens dentro do con-
texto escolar em que estavam inseridos. (COMUNICAÇÃOe
CULTURA,2002).

Consideramos de fundamental importância esse tipo de
organização para que o jovem tenha possibilidades reais de se
fazer protagonista. Esse sujeito precisa ter voz para questio-
nar, inclusive, que ideia de protagonismo é essa a que se lhe
imputa, que, em muitos casos é aparente e enganosa. Sobre
esse ponto, Freinet (1974, p.12) nos diz que:

[...] as pessoas têm tendência em impor às gerações que
se lhes seguem os mesmos métodos que as formaram,
ou deformaram. A cultura tradicional continua obstina-
damente baseada num passado caduco e trava as forças
inovadoras que dinamizam o avanço.

O autor nos mostra a necessidade que há desse jovem
participar ativamente dos processos de tomada de decisão que
incidirão diretamente sobre a sua vida. Acerca disso, apresenta-

PROTAGONISMOJUVENIL E CULTURA DE PAZ: A EXPERI(NCIA DO PROGRAMA CLUBE DO JORNAL -"'=) 83



mos um caso ocorrido no ano de 2004 na Escola de Ensino Mé-
dio Liceu do Conjunto Ceará. Tal escola era contemplada pelo
Programa de Jornal Escolar e possuía um grupo de estudan-
tes protagonistas, que redigia e publicava um jornal estudantil
chamado Jornal Expressão. Apoiados por um grupo de profes-
sores que protestavam contra mudanças na grade curricular da
escola, as quais incluíam a supressão das disciplinas de filosofia
e artes, redatores do Jornal Expressão uniram forças com o
grêmio estudantil do Liceu do Conjunto Ceará e outros líderes
de sala, promovendo uma paralisação na escola. Essa paralisa-
ção tornou-se a pauta principal desse jornal estudantil, através
do qual os estudantes envolvidos na paralisação expressavam o
seu ponto de vista e reivindicações (ANGELINE,2005).

Vemos que ações como essa expressam contribuições
de jovens protagonistas à construção de um contexto em que
prepondere uma Cultura de Paz, levando-se em conta os fun-
damentos do conceito de paz positiva apresentado por Xésus
Jares (2002). Para Jares a paz não é silenciamento, submis-
são e passividade, ainda que diante das injustiças que o nosso
meio apresenta, mas sim uma posição ativa e não violenta,
que se contrapõe ao autoritarismo, favorecendo um contexto
em que prepondere o respeito à democracia, aos Direitos Hu-
manos e promoção da justiça social.

Frente a isso se faz necessário que revejamos o nosso
entendimento quanto ao conceito de conflito, o qual passa
a ser visto como fator necessário para o estabelecimento de
uma posição que se contrapõe ao que está posto, discutindo
novas possibilidades, respeitando o outro em relação às suas
diferenças. O conflito deixa de ser fator que impede a paz, tor-
nando-se necessário ao estabelecimento da mesma. Entenda-
-se aqui que falamos de um conflito positivo (JARES, 2007),

marcado pela dialogicidade e resolução dialógica jpacífica
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das diferenças postas, em que, ainda que não se chegue a um
consenso, seja estabelecida uma relação de respeito entre os
sujeitos que discordam entrem si.

A experiência vivida pelos estudantes do Liceu do Con-
junto Ceará, que se contrapuseram a uma ação considerada
por eles como injusta, mostrou a eficácia do estabelecimento
de práticas que constituem o jovem enquanto sujeito de di-
reitos, capaz de opinar e gerar influência nas ações que lhe
dizem respeito, o que, nesse caso em específico, se expressou
pela reivindicação do direito de escolha sobre o que eles iriam
estudar ou deixar de estudar na sua escola.

Percebemos, através de experiências como essa, que o
estabelecimento de um contexto democrático só se constrói por
meio de ações democráticas e que o jovem tem papel decisivo
nesse processo, transcendendo uma imagem negativa construí-
da, que é constituída socialmente, do jovem como um indiví-
duo violento e desconectado do contexto no qual está inserido.

Para Matos (2007, p.67),

o diálogo com alunos e a comunidade apresenta-se
como a forma mais efetiva de construir a paz no espaço
escolar. As experiências positivas com jovens e escolas
devem ser mais divulgadas. É importante apresentar à
sociedade imagens positivas da juventude.

Aexperiência apresentada pelo Programa Clube do Jor-
nal indica possibilidades de ação que visam a desconstrução
dessa imagem, favorecendo o estabelecimento de uma Cultu-
ra de Paz, construída a muitas mãos, inclusive as dos jovens.

Considerações Finais

Consideramos como sendo de fundamental importân-
cia a incorporação, na escola, de ingredientes básicos para a

PROTAGONISMO JUVENIL E CULTURA DE PAZ: A EXPERI~NCIA DO PROGRAMA CLUBE DO JORNAL =::> 85



promoção de um modelo de educação para a paz, como: so-
lidariedade, participação comunitária, companheirismo, pro-
tagonismo juvenil e respeito aos direitos humanos, que con-
tribuem significativamente para a construção de uma escola
que propicie uma cultura de paz.

A escola é um espaço fundamental na promoção de
ações que buscam trabalhar os valores humanos, possibilitan-
do ao jovem o seu desenvolvimento integral enquanto cida-
dão, preparando-o para desafios do seu cotidiano, onde viverá
situações conflituosas que terá que saber administrar.

O jovem, muitas vezes, não é considerado como inter-
locutor ativo, não tendo oportunidade de exprimir suas ideias
e pensamentos, nem de interferir nas propostas que lhes di-
zem respeito, como empregabilidade, educação de qualidade
e saúde. A mídia, em muitos casos, também, cria uma imagem
distorcida do papel do jovem na sociedade, apresentando ape-
nas ações negativas praticadas por ele, como seu envolvimen-
to com drogas e violência (MATOS,2003).

A escola ainda está muito distante dos interesses da ju-
ventude, pois são raros os programas e projetos educativos
que possibilitam, efetivamente, mecanismos para a sua parti-
cipação dentro e fora da escola, no que diz respeito à prática
de valores condizentes com a cultura de paz. Muitas vezes, o
jovem é visto apenas sob a ótica do problema, passando, as-
sim, a serem focadas propostas educacionais somente nos
supostos "problemas", desconsiderando as potencialidades
juvenis como seres ativos, criativos e participantes.

Na contramão dessa constatação, podemos observar
experiências como as apresentadas pelo Programa Clube do
Jornal, de iniciativa da ONG Comunicação e Cultura. Esse
programa apresenta-nos casos concretos de ações de pro-
tagonismo juvenil em prol de uma cultura de paz. Cabe-nos
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uma postura de valorização de ações como essas, as quais nos
apontam caminhos possíveis para o estabelecimento de uma
escola mais democrática, integradora das diversidades e que,
consequentemente, cultiva a paz.
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EDUCADORES SOCIAIS: FORMANDO E TRANS 'FORMANDO-SE' EM
AGENTES DA PAZ

Silvana Fernandes Rodrigues Gondim

Neste artigo, dissertamos sobre a formação desenvol-
vida no Centro Educacional da Juventude Pe. João Piamarta,
em Fortaleza. Instituição filantrópica da Congregação da Sa-
grada Família de Nazaré. Nossa parceria teve início quando
fomos procurados, há três anos, pela direção que solicitou um
trabalho com os jovens concludentes ~o ensino médio, onde
estamos desenvolvendo o projeto intitulado: Um Novo Tem-
pOI.No presente artigo apresentamos uma experiência de for-
mação com os educadores sociais que acompanham os jovens
assistidos pela instituição no contraturno.

Adireção, sensibilizada com a questão dos valores huma-
nos e cristãos para uma cultura da paz, pediu-nos que desenvol-
vêssemos também com os educadores uma formação para que
os profissionais fossem instrumentalizados para trabalhar com
os alunos, buscando referenciais da paz, a sublimar a agressi-
vidade que alguns discente reproduzem do seu contexto social,
ajudando-os a encontrar formas construtivas para lidar com as
emoções e conflitos. Diante da solicitação, iniciamos uma série
de oficinas com os profissionais, para este fim.

Em nosso trabalho temos como referencial a pedagogia
libertadora de Paulo Freire que muito nos alimenta em nossa
ação educativa, frisando que esta ação educativa não está res-
trita apenas ao aspecto formal do processo de ensinar e apren-
der, mas em todos os contextos deste processo. Acreditamos

1Para aprofundamento ver Projeto Um Novo Tempo: Protagonismo Juvenil Para
Construção da Cultura de Paz. Viegas. Ana Patricia da SilvaMendes Paton. Gondim,
Silvana Fernandes Rodrigues. ln Matos (2012)



que é na liberdade de expressão e no acolhimento expresso
que os sujeitos vão se desconstruindo e se construindo em um
contínuo vir a ser, pois o ser humano é inconcluso, histórico e
social. Essas dimensões enriquecem as trocas entre os sujeitos
que refletem a realidade para transformar a si mesmo e ao
ambiente em que estão inseridos. Freire (2007, p.81) nos co-
loca a questão: 'Ninguém nasce feito. Vamos fazendo-nos aos
poucos, na prática social de que tomamos parte."

Para execução dessa pesquisa nos utilizamos de pesqui-
sa bibliográfica e pesquisa participante. Coletamos os dados
através de observações e relatos dos educadores. Para a reali-
zação da formação utilizamos as "oficinas pedagógicas" sobre
as quais discorreremos a seguir.

As Oficinas Pedagógicas

o objetivo principal das oficinas em nossa proposta foi
formar educadores sociais na área de educação para a paz, a
fim de instrumentalizá-los para ações em vista de uma cultura
de paz no cotidiano e em suas práticas pedagógicas. Como con-
teúdo programático elegemos os seguintes temas: Violência/
não violência; ressignificação do conceito de conflito; situação
de conflito; formas de resolução não violenta; formas de con-
senso negociação e mediação, o processo de mediação; técni-
cas de escuta ativa; círculos de cultura; lidando com as emo-
ções; valores positivos, e, por fim, a elaboração de projeto para
trabalhar com os jovens. A metodologia proposta nas oficinas
utilizada na formação dos educadores sociais é constituir es-
paços de reflexão, criação e construção do conhecimento, que
'reiterem a consagrada expressão pedagógica do "aprender-fa-
zendo", onde se evidencie a importância da ação no processo
ensino-aprendizagem'. (GUIMARÃES,2006, p.20).
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Jares (2002) nos propõe que a metodologia didática
deve fomentar a participação, o trabalho de grupo e a coope-
ração. Guimarães (2006) enfatiza que a educação para a paz
deve partir da leitura crítica da realidade. Neste sentido, na
oficina desenvolvemos trabalho individual, grupal e plenário
a partir da realidade dos participantes, com a finalidade de
promover a participação de todos.

A estrutura das oficinas propõe, num primeiro momen-
to, um aquecimento que prepara o participante para o início
das atividades, integrando-os. Em seguida, temos a "vivência
temática", neste momento o grupo é solicitado a viver e exe-
cutar uma tarefa referente à temática do dia, partindo, inicial-
mente, do que o educador possui de experiência ou conheci-
mento. Nessa etapa, utilizamos vários recursos de mediação,
(SOUSA,2007) para facilitar a expressão. São eles: dramatiza-
ção; apresentação de vídeos; slides; vivências de relaxamento;
colagem; textos; música; desenho; poesia, dentre outros.

Por fim, temos o momento da "sistematização reflexi-
va", espaço da articulação das ideias, saberes, valores emer-
gentes, que serão agrupados, e relacionados a uma visão orgâ-
nica em um corpo único (SOUSA,2007, P.8S). A cada término
da oficina avaliamos, de forma participativa, todos os mo-
mentos vividos, analisando a qualidade das ações desenvolvi-
das, o sentir e o significado do que foi trabalhado, em que se
procura investigar a repercussão da temática em suas vidas.
São convidados a colocar em prática a aprendizagem. A cada
encontro, após o aquecimento, abrimos espaço para ouvir so-
bre as práticas, e fazer memória da última oficina. Guimarães
(2006) sugere os seguintes passos metodológicos: integração,
sensibilização, aprofundamento da temática, síntese, recons-
trução da prática, avaliação, encerramento e confraterniza-
ção. Como temos apenas duas horas para desenvolver cada
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oficina foi necessário diminuir os passos metodológicos suge-
ridos pelo autor com veremos a seguir.

A Visão dos Educadores

Iniciamos as oficinas a partir de um questionário" em
que perguntamos aos participantes: O aprendizado do con-
vívio é uma necessidade pedagógica? Em que medida esse
aprendizado influencia seu trabalho como educador? Existe
relação entre a ação educativa e a construção de valores? Jus-
tifique. Como você avalia sua bagagem metodológica para en-
frentar os conflitos de forma positiva em sua ação educativa?
Percebemos, pelas respostas que os educadores sociais sabem
da importância de trabalhar as relações interpessoais para
um melhor aproveitamento das atividades educativas. Alguns
afirmaram que os jovens vivem conflitos intra e interpessoais,
compreender o desenvolvimento dessa fase importante nas
suas vidas ajuda para que possam se aproximar mais e traba-
lhar os valores, que darão suporte ao enfrentamento dos de-
safios a que todos estamos sujeitos. Entretanto, mencionaram
que existe a dificuldade em educar os jovens para a prática de
valores, ante a cultura de morte e alienação desenvolvida em
nossa sociedade, em que os valores materiais se sobrepõem
aos valores humanos e espirituais, pois consumir é um impe-
rativo vigente.

No que se refere à "bagagem metodológica", pelas res-
postas pudemos inferir que agem muito pelo bom senso e ex-
periência, mas precisam de uma metodologia mais sistema-
tizada, a fim de obterem melhores resultados. Ainda assim,
existe um esforço dos profissionais por buscar formas de inter-

2 Elaborado pela professora Ana Patrícia da Silva Mendes Paton Viegas
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venção e trabalhar os conflitos cotidianos. Todos expuseram
o desejo de ampliarem seus conhecimentos "para enfrentar
de maneira positiva os problemas existentes." Verificamos, a
partir dos questionários, que o grupo estava sintonizado com
o desejo em dialogar, partilhar experiências, conhecimentos,
e aprender através das vivências a transformar a postura e
ação na concretização de uma cultura de paz, a partir dos re-
ferenciais teóricos mencionados.

No transcorrer do desenvolvimento do trabalho o gru-
po foi ressignificando alguns conceitos tais como: paz, confli-
to, agressividade, luta, força. A maioria dos educadores tinha
a visão de conflito como briga, discussão, ou seja, algo ne-
gativo que se deve evitar, enquanto a paz era pensada como
um estado de espírito manso, tranquilo, estar bem consigo
e com o outro, e agressividade como sinônimo de violência,
algo patológico.

Diante das vivências e estudo realizados foram perce-
bendo que estes conceitos eram crenças adquiridas através da
educação, da família, escola, meios de comunicação enfim, de
uma cultura que propaga a violência, a discriminação, a não
aceitação do diferente, a competição e o consumismo desen-
freado que reduz o indivíduo a ser uma marionete do sistema
capitalista. Eles reconheceram que uma mudança paradigmá-
tica será necessária frente ao desafio de trabalhar com os jo-
vens nesta perspectiva da educação para a paz.

Neste sentido, tomaram consciência de suas próprias
dificuldades frente a necessidade da mudança de atitude.
Durante o tema sobre a resolução de conflitos, trouxeram
algumas situações vividas na família, no trabalho e na co-
munidade. Nesta oportunidade, debatemos e dramatizamos
diversas formas de resolução dos conflitos. Foi um momento
enriquecedor, onde perceberam que é possível obter soluções
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a partir da escuta ativa, da expressão dos sentimentos através
das falas. E apresentaram experiências positivas na prática de
resolução de conflitos, tanto na família como no trabalho.

É com grande prazer que estam os desenvolvendo estas
oficinas com os educadores sociais, pois vemos muitas pos-
sibilidades de vivenciarmos experiências exitosas na prática
destes profissionais que demonstram interesse pelos conteú-
dos abordados, colocando em prática e trazendo para nossos
encontros as experiências que se constituem fonte de sentidos
e significados em suas vidas.

Acreditamos que essa mobilização decorre da necessi-
dade que temos de nos inserirmos em um movimento pela
paz, onde podemos encontrar outras pessoas comprometidas
a viver no seu cotidiano essa nova perspectiva, sem escamote-
ar os conflitos, encarando-os como uma forma de amadureci-
mento humano.

Pensando nisto, este projeto foi desenvolvido para con-
tribuirmos com a divulgação desta cultura que deve alimentar
o ser humano nas áreas afetiva, cognitiva, física, social, espi-
ritual. Acreditamos que mudanças são possíveis mediante o
fortalecimento das relações entre os seres humanos mediati-
zados pela aceitação das diferenças. Sabemos que a sociedade
é permeada por conflitos sociais, portanto, faz-se necessário
uma intervenção para a constituição de uma sociedade mais
justa. É pela aprendizagem nas relações com os outros que
construiremos os caminhos necessários para a edificação de
uma sociedade melhor.

Neste sentido, temos a crença que a partir do processo
de autoconhecimento e reflexão pessoal, os educadores pos-
sam ampliar a visão crítica de si mesmos e do mundo, identi-
ficando, com mais clareza, suas necessidades, limites e poten-
cialidades, fortalecendo a capacidade de conexão com o outro.
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Nas oficinas, priorizamos o diálogo e a participação,
para favorecer o conhecimento interpessoal, melhorar a capa-
cidade de comunicação, convivência, respeitar as diferenças
individuais e culturais, para que os educadores se aproximas-
sem entre si, descobrindo-se artífices da cultura de paz.

liA Paz só Virá Através da Educação e de uma Política de Paz"

A frase acima foi dita por um dos educadores sociais
na segunda oficina que realizamos quando em uma dinâmi-
ca, questionamos se era verdadeira a afirmativa de que "há
necessidade da guerra para a obtenção da paz." Guimarães
(2009) em uma entrevista afirma que "as pessoas até querem
aprender a língua da paz, até já falam algumas palavras, mas
tem que haver espaços onde essa alfabetização seja sistema-
tizada. Isso não pode ser espontâneo.P. O autor informa que
existe uma campanha mundial cujo slogan é: "Não há paz sem
educação para paz" a intenção é divulgar isso com as pessoas,
e obter legitimidade nessa discussão, bem como, conseguir
apoio político para que seja incluída a educação para a paz em
todos os segmentos da educação, seja formal ou não, "para
que possam ensinar pela paz" (2011, P.24). Guimarães (2011,
P.24) elucida que em nosso país a educação para a paz ainda
não ocupou um espaço de destaque:

No Brasil, a temática começa a ser considerada, embora
deva-se reconhecer que ainda não conquistou espaço
relevante. O esforço de refletir sobre a violência no
meio escolar liga-se, aos poucos, com a introdução da
educação para a paz, que começa a ser tematizada em
congressos, seminários, revistas de educação e experi-
mentadas em algumas escolas e programas educativos.

3 Entrevista concedida ao site http://www.comunidadesegura.org, em janeiro
de 2009.
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Vivemos em uma cultura que alimenta a sociedade atra-
vés de inúmeras ideologias, passados pelos meios de comuni-
cação, pela escola, pela família, pelos partidos políticos. Dian-
te de nossas ações para uma cultura de paz e não violência
precisamos estar atentos, e perceber o conteúdo oculto que
tem como base o "paradigma bélico que nos educa para a vio-
lência e que, qualquer ação contra a violência e pela paz, não
pode desconhecer" (GUIMARÃES,2000, P.19).

Freire (1983) acreditava não haver educação para paz
sem um descortinar da realidade. Nesse autor, o proces-
so de conscientização é pensar e aprender a perceber as
contradições sociais, políticas e econômicas de realizar
ações em defesa da paz, em um contexto da educação
transformadora e não como domesticação com dispo-
sitivos violentos e opressores da realidade de cada um
e do grupo (GARCIA, 1983, P.338 apud GUIMARÃES,
2011, P.74).

A participação de todos é condição sine qua non para
que haja liberdade, do contrário, o poder se concentrará nas
mãos de poucos. Concentração de poder significa falta de au-
tonomia pessoal e grupal, presença de manipulação. Para que
essa construção esteja bem alicerçada, é necessário organizar
a participação para intervir na realidade. Participação que
possibilite a todos usufruírem dos bens de consumo e de pro-
dução, participação que inclui "distribuição do poder, possi-
bilidade de decidir na construção não apenas do 'como' ou do
'com que' fazer, mas também do 'o que' e do "para que fazer"
(GANDIM, 2001, p.88).

Segundo Noleto (2008), a participação na construção
coletiva suscita no sujeito um sentimento de pertencimen-

I

to, fortalece o conceito positivo de si mesmo e do alcance do
bem-estar comum, requisito para o exercício da cidadania no
cotidiano. Todos os envolvidos com a educação devem estar
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Toda ação humana é necessariamente política, pes-
soal, social e histórica bem como afetiva, cognitiva,
social, motora ... em qualquer situação apresentamo
- nos como um todo, enquanto sujeitos históricos e
socialmente constituídos e, ao mesmo tempo, como
constituidores ativos do contexto no qual nos inserimos.

engajados na luta pela ampliação de espaços democráticos,
de valorização das diferentes identidades, de respeito e com-
preensão da diversidade, objetivando a liberdade e emancipa-
ção do sujeito em direção à "superação das injustiças sociais"
(FRElRE, 2007, P.103).

Entretanto, para que nós educadores, por excelência,
possamos desenvolver uma práxis transformadora, teremos de
nos revestir de uma adequada compreensão da realidade para
não tornar nosso trabalho um mantenedor da atual situação
social. Se o profissional não for comprometido com a transfor-
mação da sociedade sua prática se manterá a mesma e isto será
um retrocesso para todos, como indica Zanella (1998, p.226):

Jares (2002) traz o conceito de educação para a paz
como um processo contínuo e permanente, como conteúdo
que perpassa o currículo, segundo o autor, a utilização de mé-
todos problematizantes propiciará aos sujeitos o desvelamen-
to crítico da realidade, assim, o indivíduo poderá ter uma
intervenção transformadora da mesma. Como princípios, ele
defende uma educação para valores e para a ação. "Não há
educação para paz se não houver ação" (JARES, 2007, P-4S).

Faz-se mister, fortalecer em nossa sociedade, valores
humanos como cooperação, solidariedade, preservação do
meio ambiente, respeito à diversidade, diálogo, participação
e construção coletiva que fomentem a Cultura de Paz. Diante
disso, questionamos: que conceito de paz é preciso defender
para emergir a esperança na construção de uma sociedade
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que preserve a vida em todas as suas dimensões, a justiça sem
distinção e que todos possam ter condições de se realizar
como seres humanos, dotados de potencialidades?

É a paz que traz em sua essência a justiça social para
todos, solidariedade, direitos humanos e sustentabilidade
(MATOS, 2010), onde nós somos os artífices desta teia que
envolverá toda a humanidade. Muitos já estão abrindo cami-
nhos, reflexões e principalmente agindo para a concretização
desta esperança: Matos (2003, 2010), Jares (2002, 2007),

Freire (1983, 2007), Guimarães (2000, 2006, 2011), apenas
para citar alguns cujo trabalho conhecemos e são referências
nesta questão.

Nossa Inconclusão

Estamos desenvolvendo a formação de educação para a
paz com os educadores sociais por acreditarmos que ampliar
o debate, o diálogo na busca de um consenso em torno da paz,
instrumentalizar para a resolução não violenta de conflitos, di-
vulgar o movimento pela paz e suas diversas frentes, propiciar
espaço de empoderamento fortalecendo a capacidade de poder
que o ser humano tem como caminho de superação, contri-
buirá para que mais pessoas sejam ativistas da não violência
e expressem coletivamente nas atitudes e comportamentos o
desejo de viver em uma sociedade onde haja justiça, equida-
de, resolução positiva de conflito, exercício da cidadania plena,
respeito às diferenças, cuidado com a vida em todas as suas
dimensões. Desta forma, transformaremos a cultura vigente
de nossa sociedade em cultura da paz. No início deste artigo
colocamos que a sugestão da formação partiu da direção da es-
cola na pessoa do padre Elvis Marcelino de Lima que dedicou
sua vida em prol da juventude, dentro e fora do país. Teve sua
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vida abreviada pelo encontro com dois jovens irmãos que não
tiveram a oportunidade, ainda, de conhecer a força do amor.
Através dos versos da canção a expressão dos nossos senti-
mentos: "Sóo amor muda o que já se fez/ E a força da paz junta
todos outra vez/ Venha, já é hora de acender a chama da vida/
E fazer a terra inteira feliz" (ROUPANOVA,2013).
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CULTURA DE PAZ E ENSINO RELIGIOSO: DESAFIOS, PERSPECTIVAS E
CONTRIBUIÇÕES

Francisco Daniel Pereira Leão
Cesar Peres

Introdução

o ambiente escolar é um espaço em que circulam não
somente conhecimentos científicos, acumulados nos decorrer
da História, mas também, sentimentos, desejos, preconceitos,
doutrinas, problemas pessoais e de trabalho, posições políticas
e religiosas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que tentam
conviver num universo efervescente, marcado por conflitos.

Não é a função da escola homogeneizar uma visão de
mundo, destituindo o ser humano de sua infinitude, como fala-
va Paulo Freire (1983). É objetivo do espaço escolar educar ci-
dadãos que possam conviver pacificamente em sociedade, e que
em vez de cerrar os punhos e pegar em armas possam dialogar.

Conflitos internos e externos estão presentes na exis-
tência de cada pessoa, sendo necessários para a evolução espi-
ritual, social, biológica, racional e em todas as dimensões que
circundam a condição humana. Saber administrar os conflitos
e crescer com eles, sem prejudicar o outro, esse é o desafio
maior do ato de educar.

Nossa inquietação, enquanto docentes da disciplina
Ensino Religioso, consiste em buscar elementos que nos aju-
dem a responder essa questão: como o Ensino Religioso pode
contribuir para a promoção da paz, ante os desafios do ato de
educar na contemporaneidade? Por fim, faremos uma síntese
sobre aspectos importantes da disciplina, clareando o enten-
dimento para se chegar a uma resposta possível.
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Construindo uma Identidade

o Ensino Religioso não é o Ensino de Religião ou das
Religiões na escola, mas disciplina científica do currículo es-
colar centrada na antropologia religiosa, que atende a uma
sociedade pluralista e laica, de acordo com o art. 33 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), revisto em
1997 pela Lei nº 9-475, de 1997.

Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa,
é parte integrante da formação básica do cidadão e
constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurado o respei-
to à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo.

Ensino de religião na escola pública é um ato de vio-
lência, pois nega a diversidade religiosa e contraria o princí-
pio constitucional do Estado Laico. O ideal legal é bem claro,
mas o fato é que em sala de aula vários modelos caracterizam
atualmente o Ensino Religioso. Não são posições absolutas,
mas tendências que vão se mesclando e definindo essa área
de conhecimento, exemplos: a confessional (que tem a missão
de formar fiéis de uma determinada religião); interconfessio-
nal (defende os valores evangélicos dentro de uma convivên-
cia ecumênica entre as igrejas cristãs e o diálogo com outras
tradições religiosas); fenomenológico (estuda os fenômenos
religiosos, sem o auxílio da fé).

Ensino Confessional

Esse modelo usa o espaço escolar tendo como finalida-
de fazer seguidores, é a evangelização e a catequese desta ou
daquela religião. O Ensino religioso confessional é um novo
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termo para o ensino da religião que foi trazido pelos jesuítas
no século XVI e predominou até o século XX. Atualmente esse
modelo persiste em algumas instituições públicas e privadas.

O ensino confessional tem uma cosmovisão unirreligio-
sa impedindo que o educando adquira outras concepções de
mundo. O método da doutrinação impõe verdades absolutas
contrapondo o pensar crítico e reflexivo que deve estar pre-
sente no contexto educacional. Sendo as confissões religiosas
responsáveis por esse ensino, certamente tem como objetivo
a sua própria expansão. O professor não é visto como um pro-
fissional, mas como um missionário.

Com um mundo heterogêneo de crenças religiosas, cul-
turais, filosóficas e científicas, esse modelo caiu no ostracis-
mo. Pouco contribui para uma cultura de paz, apesar das boas
intenções, e dos grandes ensinamentos das tradições cristãs.
Isso porque nega o conhecimento de outras maneiras de con-
ceber o Transcendente, é um estudo mais metafísico, que ten-
ta anular as tensões e conflitos. Como podemos amar algo que
desconhecemos? Como dialogar com algo que ignoramos?

Ensino Interconfessional

A partir dos anos 1970 foi se desenvolvendo uma nova
concepção de Ensino Religioso que tentou superar a prática
catequética. As denominações cristãs buscam encontrar pon-
tos comuns, sendo o referencial teórico as ciências humanas
e a teologia passa a ser o eixo principal e não mais a doutrina
específica de uma denominação religiosa. Essa visão de ecu-
menismo cristão vai sendo ampliada para outras tradições re-
ligiosas, tornando-se de caráter universal.

O objetivo do Ensino Religioso interconfessional é a
formação antropológica da religiosidade. A concepção do re-
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ligare é a tentativa de religar o ser humano a Deus, entenden-
do que a religião é algo imprescindível à formação integral da
pessoa.

Esse modelo de Ensino Religioso apresenta vários limi-
tes, o primeiro é enxergar a religiosidade sob a ótica cristã.
Há um enquadramento desse fenômeno, correndo o risco de
compreender o particular como algo universal. O segundo li-
mite está em saber o que o discente necessita, por sua própria
constituição antropológica, da ordenação e formação religio-
sa, esquecendo-se que existem posições ateístas e agnósticas.

Somente com a humildade em se reconhecer no outro,
seja crente - descrente; negro - branco; homem - mulher faz-
-nos perceber que somos todos um, mesmo com nossas dife-
renças de gêneros, étnicas, sociais e religiosas. Esse reconhe-
cimento impossibilita a violência e gera uma cultura de paz.

Modelo Fenomenológico

O Ensino Religioso, a partir de 1995, com a implanta-
ção do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, vive
uma transição de paradigmas que busca conquistar a autono-
mia epistemológica e pedagógica diante sua posição na comu-
nidade científica, dos sistemas de ensino e no ambiente esco-
lar. A concepção fenomenológica tem essa disciplina dentro
do entendimento do relegere, que significa reler o fenômeno
religioso no ambiente sociocultural.

Nesse sentido, o Ensino Religioso, enquanto disciplina,
enquadra-se no padrão comum a todas as outras áreas
do conhecimento, ou seja, tem objeto de estudo próprio:
o fenômeno religioso; conteúdo próprio: o conhecimen-
to religioso; tratamento didático próprio: didática do
fenômeno religioso; objetivos próprios; metodologias e
sistemas de avaliação [...]. (PARÂMETROS, 2009, P.9).
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Nesse modelo, não difere do padrão comum a todas as
outras áreas do conhecimento. O objeto de estudo, o conte-
údo e o tratamento didático são direcionados pelo fenômeno
religioso.

Por fenômeno religioso entende-se o processo de busca
que o ser humano realiza na procura de transcendên-
cia, desde a experiência pessoal do Transcendente até
a experiência religiosa na partilha de grupo; desde a
vivência em comunidade até a institucionalização pelas
Tradições Religiosas. (FONAPER, p.16)

Anecessidade do Ensino Religioso, enquanto disciplina
escolar, não é o direito do discente a educação religiosa por ele
professar uma fé, nem tampouco defender que a religiosidade
é algo inerente ao ser humano, e que deve ser aperfeiçoada em
sala de aula.

Trata-se de reconhecer, sim, a religiosidade e a religião
como dados antropológicos e socioculturais que devem
ser abordados no conjunto das demais disciplinas es-
colares por razões cognitivas e pedagógicas. O conheci-
mento da religião faz parte da educação geral e contribui
com a formação completa do cidadão, devendo, no caso,
estar sob a responsabilidade dos sistemas de ensino
e submetido às mesmas exigências das demais áreas
de conhecimento que compõe os currículos escolares
(PASSOS,2007, P·32.)

Oobjetivo do Ensino Religioso fenomenológico é a edu-
cação do cidadão e não a sua formação religiosa doutrinária,
ou a expansão das igrejas. A responsabilidade por essa disci-
plina é do Estado não da comunidade científica e das igrejas,
por isso, em sala de aula existe o professor (profissional) e
não o missionário. Esse modelo encontra-se mais sintonizado
com a sociedade secularizada e plural do século XXI.
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A Escola, Espaço de Disseminação Ideal para a Cultura de Paz

A escola, enquanto espaço de socialização do conheci-
mento, tem a responsabilidade de fornecer as informações e
responder aos aspectos principais do fenômeno religioso. É
essência desse ambiente a disseminação da cultura de paz,
mediada pelo ensino da alteridade e da práxis dialógica.

Compreende-se que o ser humano vai se humanizando
e se constituindo pessoa em teias de relações entre conheci-
mentos e experiências, consigo e com os outros. A educação
deve quebrar o isolamento e o individualismo, proporcionan-
do a solidariedade dos existires, contribuindo com a formação
de cidadãos abertos a pluralidade.

A cultura de paz não fica restrita a uma utopia, a um
campo metafísico, mas como possibilidade. Não se entende
o outro como inferno (como pensava Sartre) ou, um homem
sendo lobo do outro (como imaginava Hobbes). Defende-se
que a sociedade humana pode ser o "melhor dos mundos pos-
síveis" quando desmesuradamente ensinarmos e viver, em
nossas escolas, o diálogo e a compaixão.

A cultura da negação do outro não se encontra cristali-
zada totalmente em nossa sociedade. Um novo paradigma é
possível e pode ser alcançado através da experiência do diálo-
go e da reverência em nossas escolas, possibilitando uma ge-
ração que sabe escutar, aceitar e conviver com o outro em sua
diversidade. O universo onírico em que um discente candom-
blecista se senta próximo ao amigo protestante, o católico que
estando ao lado, tem amizade com os dois, sob o mesmo teto,
convivem várias crenças e descrenças, cada um respeitando o
outro. O espaço escolar é ideal para incentivar esse diálogo.

O Ensino Religioso para que excite o diálogo e a cultura
de paz necessita que o professor esteja aberto à pluralidade, e
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que seja fiel aos princípios que fundamentam essa disciplina:
o conhecimento do fenômeno religioso, a alteridade, a diver-
sidade e o Estado Laico.

Humano, um Ser Religioso

o século XXI não está menos religioso que o século XX.
O reflorescimento das grandes tradições religiosas e o surgi-
mento de outras espiritualidades contradiz as projeções ateís-
tas de movimentos como o existencialismo ateu, o humanis-
mo secular, o niilismo, o positivismo lógico, o anarquismo e o
marxismo. Estes últimos proclamavam um novo estágio para
a humanidade: o sem Deus ou sem religião.

Atualmente é quase consenso não se falar em fim das
religiões, mas em maneiras diferentes de busca espiritual. "A
reviravolta antropológica do mundo não pode ser lida como
crise da fé, nem como exclusão de Deus do mundo, interpre-
tando-o como uma irrealidade. A secularização pode ser vista
como nova oportunidade para repropor a questão de Deus."
(SANDRINI, P.145, 2009).

A natureza e as expressões do fenômeno religioso são
objetos crescentes de interesses em pesquisas cientificas, por
exemplo: História das religiões, Fenomenologia da religião,
Psicologia religiosa, Sociologia religiosa, Filosofia da religião
e Ciência das religiões. Há um entendimento para a maioria
desses pesquisadores que "o ser humano possui o instinto re-
ligioso, portanto, tem necessidade do Sagrado." (SCHLÕGL,
2009, p.20).

Somente uma mutabilidade da espécie humana possi-
bilitaria a ausência religiosa no devir histórico, pois até agora
suas manifestações são percebidas em todas as épocas e cul-
turas (DURKHEIM, 1978). Na religião, o indivíduo encontra o
sentido mais profundo de sua existência (JUNG, 1978) sendo
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que "o religioso constitui-se num dos eixos explicativos da re-
alidade da existência humana" (SENA, 2007, P.114).

O conhecimento da religiosidade e da religião é um pa-
trimônio da humanidade que deve estar à disposição da esco-
la, pois o estudo científico desse fenômeno é tão laico quanto
qualquer outro inscrito na esfera das ciências. O Ensino Re-
ligioso, em uma concepção fenomenológica, é o resultado da
transposição didática, em sala de aula, dos resultados obtidos
pela Ciência da religião.

É uma área do conhecimento que goza de autonomia te-
órica e metodológica, fazendo parte do processo educacional,
assim como o conhecimento da Matemática, da História e da
Política. A inserção do estudo do Ensino Religioso significa
romper com uma laicidade da ignorância a uma laicidade de
inteligência.

A defesa do Ensino Religioso, enquanto disciplina es-
colar, fundamenta-se em reconhecer a religião e religiosidade
como dados antropológicos e socioculturais que devem ser
abordadas na escola por razões cognitivas e pedagógicas. A
problemática em discutir a autonomia

do Ensino Religioso encontra-se no fato de que, no
decurso de sua história, ele não foi concebido como ele-
mento integrante de uma área maior como a educação
(OLIVEIRA,2007, P.99).

O Ensino Religioso, conforme a proposta dos PCNER
deve possibilitar ao educando conhecimentos básicos religio-
sos expressos na sociedade, é um instrumento que auxilia na
superação das contrariedades de respostas isoladas de cada
cultura. Compete à escola integrar os vários níveis de conhe-
cimento. Isso porque "conhecer significa captar e expressar
as dimensões da comunidade de forma cada vez mais ampla e
integral" (FONAPER, 2009, P.44)
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A Educação Religiosa amplia o conhecimento sobre a
visão da realidade, possibilitando mais um modo de discuti-
-Ia. De acordo com Yus (2002) a personalidade global de cada
criança deve ser considerada - é o que se designa por educa-
ção integral ou holística. O ser humano vai se constituindo em
teias de relação entre conhecimentos e experiências, consigo
e com os outros, pois a "busca do Ser Mais [...] não pode rea-
lizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão,
na solidariedade dos existires" (FRElRE, 1983, p.86).

Saber Conviver com as Diversidades

A globalização aproximou os povos, proporcionando a
troca de experiências, de informações e conhecimentos. O En-
sino Religioso deve promover o diálogo intercultural e inter-
-religioso escolar, possibilitando o respeito à identidade e à
alteridade na sociedade. É um

componente curricular que visa discutir a diversidade e
a complexidade do ser humano como pessoa aberta às
diversas perspectivas do sagrado presentes nos tempos
e espaços histórico-culturais (OLIVEIRA, 2007, P.34).

O Brasil é caracterizado pela grande diversidade religio-
sa: religiões indígenas - religiões mediúnicas e de possessão
- catolicismo - religiões evangélicas - neorreligiões do Brasil
e no Brasil- religiões de minorias étnicas (BRANDÃO,1993).
É vital ao cidadão

compreender o pluralismo religioso presente na socie-
dade brasileira e de interagir com ele, em uma atitude de
respeito e de valorização das diversas opções religiosas
nela existentes (SENA, 2007, 131).

Apluralidade se faz presente nas escolas, sendo comum
a não aceitação do outro por suas convicções religiosas, filosó-
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ficas; opções sexuais; condição social e/ou étnica. A negação
do outro não pode ser considerado simplesmente como opi-
nião, mas é ideologia que visa suprimir direitos e exterminar
determinados grupos de pessoas.

Todo aquele que se torna fundamentalista, laicista,
machista, classista é um transgressor da boa sociabilidade
e da própria natureza humana, a escola torna-se espaço de
desumanização ao ser conivente com essa realidade. Por isso
"qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um de-
ver, por mais que se reconheça a forma dos condicionamentos
a enfrentar" (FRElRE, 2001, p.67).

Aristóteles (Política, cap.I, Livro 1) afirma que "o ho-
mem é por natureza um animal social", fato percebido pelo
filósofo grego na Antiguidade e corroborado até os dias atuais.
É na relação "EU-TU" (BUBER, 1982) que o ser humano cons-
titui-se pessoa. No relacionamento recíproco da alteridade as
pessoas se despertam, uma se faz presente na outra. "O erro
mais trágico e persistente do pensamento humano é o concei-
to de que as ideias são mutuamente exclusivas" (FONAPER,
2009, P.32-33).

A intolerância é a exaltação falsa do eu em detrimento
do tu, resultando na destruição de todos. O diálogo continua
sendo um desafio, pois persiste o estado jardineiro que se-
leciona e descarta aqueles tidos como anormais (BAUMAN,
1999). "Trata-se de uma cultura fortemente centrada em sua
própria identidade, a ponto de quase não sobrar lugar para o
diferente dela" (BOFF, 2005, p.i).

Concomitantemente ao renas cimento da religião ocorre
uma temerosidade diante do deus que possa surgir. Um deus
projetado para interesses de grupos, semeador de terror e ca-
tástrofes, feito à imagem e semelhança dos terroristas. A con-
vivência democrática em uma sociedade plural exige respeito
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às diferenças, por isso "um dos desafios da Escola é conhecer
e valorizar a trajetória particular dos grupos que compõem a
sociedade brasileira" (FONAPER, 2009, p.S8).

O diálogo no espaço escolar propicia o acolhimento e a
empatia, remove preconceitos, extermina fundamentalismos,
suscita compreensão e traz conhecimento mútuo. Livra o in-
divíduo do autoritarismo como também da licenciosidade. A
virtude da tolerância aprende-se experimentando.

Não é meta do diálogo a homogeneização de ideologias
ou crenças religiosas, mas estabelecer as bases do entendi-
mento para conviver em harmonia. Não da para transpor essa
questão, já que se têm poucas opções, pois "não haverá paz no
mundo sem paz entre as religiões. E sem paz entre as religiões
não haverá diálogo entre as religiões" (KÜNG, 1993, P.7).

É essência do diálogo a busca por um consenso em que
se preserve e salvaguarde a diferença e a liberdade. Um en-
contro que exige o desarmamento para abertura aos enrique-
cimentos múltiplos efetivando diretamente a cultura de paz.
"Trata-se de uma experiência humana fundamental e passa-
gem obrigatória no caminho da auto-realização do indivíduo e
da comunidade humana" (TEIXEIRA, 2007, P.3).

O diálogo inter-religioso necessita partilha de vida, "o
que perfaz um verdadeiro diálogo não é termos experimenta-
do algo novo, mas termos encontrado no outro algo que ainda
não havíamos encontrado em nossa própria experiência de
mundo" (GADAMER,2002, P.247). A efetivação dessa cons-
ciência da humildade requer o ensino e a prática da hospitali-
dade a ser praticado no ambiente educacional escolar.

É imprescindível em nossas escolas profissionais que
promovam o ensino do diálogo com o diferente as crianças e
jovens para a paz. Não dá para fugir dessa responsabilidade
ou simplesmente negá-lá. O Ensino Religioso, em sua própria
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essência, é disciplina inserida e comprometida nessa causa.
Por vezes é desfigurado ao ser ministrado, com práticas sectá-
rias de doutrinas religiosas ou ideologias ateístas.

O aspecto religioso não pode ficar à margem da educa-
ção escolar, é necessário profissionais comprometidos com o
respeito à diversidade religiosa. Pois, como afirma Habermas,
"entre as sociedades modernas, somente aquelas que levam
o essencial de sua tradição religiosa, que transcende o pura-
mente humano, ao âmbito da profanidade, podem salvar tam-
bém a substancia do humano." (ESTRADA,2003, P.5)
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CULTURA DE PAZ E RESOLUÇÃO PAcíFICA DE CONFLITOS. O MOVIMENTO
O cocO É NOSSO E O DIÁLOGO COM OS PODERES PÚBLICOS E A

SOCIEDADE CIVIL

João Wilame Coelho Graça

Introdução

o presente artigo é uma tentativa de dimensionar a
ideia de resolução pacífica de conflitos para além de confli-
tos individuais. Visamos refletir sobre os conflitos sociais ou
políticos que envolvem os movimentos populares. Entende-
mos que falar em cultura de paz é falar também em uma nova
dimensão do modelo de democracia vigente (MATOS, 2010,

P.94) e, portanto, dos meios utilizados para o diálogo com a
sociedade. A resolução de conflitos defendida pelo movimen-
to de paz científica não se restringe aos conflitos cotidianos
entre indivíduos, mas tem proporções sociais e coletivas. É,
sobretudo, em tais questões que o olhar atento dos que estu-
dam a resolução pacífica dos conflitos deve focar.

No sentido que traçamos a mediação toma um contorno
diverso. O mediador deixa de ser individual e passa a ser insti-
tucional. As instituições, os conselhos, os fóruns tomam a face
de mediador. É preciso, portanto, discutir a viabilidade des-
tas instituições, e mesmo sua aptidão quanto ao processo do
diálogo e tratamento adequado relativo às divergências. Na
verdade, as próprias instituições republicanas e democráticas
devem ser objeto de análise nesta linha de pensamento. A cul-
tura de paz se insere em uma dimensão de aperfeiçoamento
da democracia de suas instituições no sentido de construir-
mos uma democracia para além da cidadania restrita e com
data marcada, como o processo eleitoral.



Analisaremos o processo de negociação ocorrido en-
tre manifestantes e poder público durante a controvérsia da
construção de um viaduto no cruzamento das avenidas Enge-
nheiro Santana Júnior e Antônio Sales, em Fortaleza-CE. Em
tal obra o poder público efetuou desmatamentos no Parque
do Cocó, que foram contestados e por ambientalistas que pro-
testaram ocupando parte deste parque. Buscaremos, a partir
deste tema, evidenciar o debate sobre alguns instrumentos de-
mocráticos, como os conselhos de meio ambiente, e sua per-
tinência ao princípio da cultura de paz, e do diálogo na reso-
lução pacífica dos conflitos. Precisamos estudar as formas de
viabilizar a resolução de conflitos e, ao eleger o diálogo como
a forma de resolvê-los, devemos discutir três pontos centrais:

• pertinência político-filosófico em dialogar;
• meios institucionais para dialogar e
• disposição das partes para dialogar.

Ao mesmo tempo, desejamos analisar se existem estru-
turas prejudiciais ao diálogo no contexto em questão. Estas
podem estar escondidas sob fatos comuns ou posturas que
cotidianamente ocorrem.

Filosofia, Palavra e Diálogo

No ocidente, a tradição dialogal mais antiga vem da
Grécia Clássica. O diálogo se insere no processo de transfor-
mação social que resultou na democracia. Tal movimento se
iniciou com o aparecimento da pólis que, "constitui, na his-
tória do pensamento grego, um acontecimento decisivo [...]
desde seu advento, que se pode situar entre os séculos VIII
e VII, marca um começo, uma verdadeira invenção; por ela,
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a vida social e as relações entre os homens tomam uma força
nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gre-
gos" (VERNANT, 1998, PAI).

A força da palavra a qual os gregos transformaram em
uma divindade, pheitô, foi um dos fundamentos para todas
as transformações sociais ocorridas no ocidente. É, porém, na
própria Grécia que a palavra toma o contorno de discurso po-
lítico com fins ideológicos. Alasdair MacIntyre (2008) diz que
isso ocorre com Péricles e que a peça Antígona de Sófocles
é uma forma de contestação do poder deste líder. Rousseau
é outro que adverte contra a manipulação do Estado. Para
o mesmo, a sociedade pode perverter o homem que é bom
por natureza. É com Marx (1978) que o pensamento crítico
toma força, especialmente com o conceito de ideologia. Com
tal termo se aponta a condição de manipulação do discurso.
A tradição marxista nos previne contra aquilo que chama de
"democracia burguesa", pois todo o aparato institucional no
capitalismo, segundo Marx, não passa de manipulação ideo-
lógica. Outro que investe na dúvida sobre a autenticidade do
aparato institucional vigente é Foucault (2008).

O pensamento gramsciano (1978) trabalha com o con-
ceito de disputa de hegemonia. Para Gramsci, o espaço institu-
cional não deveria ser abandonado, e sim bem utilizado, como
forma de ganhar espaço político. Recebemos com apreço as
ídeias de Gramsci, pois não nos parece adequado fugir ou ne-
o-aro espaço de discussão em nome de uma mácula ideológica.
A palavra manipulação existe e sempre existirá. Não é o medo
da manipulação que desvela a manipulação, mas é sim o filtro

o passar e repassar pelo crivo do diálogo. Quanto mais pesso-
participam, de forma crítica, do diálogo político, menos es-

condidos os problemas estão, e menos manipulação acontece.
Quanto mais setores se esclarecem menos manipulação existe.
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o sentido profundo da democracia não está em fazer
uma sociedade divina; imaculada e isenta de erros. A de-
mocracia não conseguirá construir uma sociedade isenta de
defeitos, pois uma sociedade humana sempre terá defeitos já
que o humano é um ser imperfeito. O que a democracia pode
construir é um mundo mais compartilhado, equitativo e hu-
manizado. A advertência filosófica contra a ideologia do dis-
curso não deve tomar a forma de um mero preconceito peque-
no burguês contra a política, ou contra a impureza da política.
Tal postura se revela problemática em uma vida contemporâ-
nea que tem inter-relações tão complexas. Não adianta aban-
donar o mundo real em nome de um mundo idealizado pela
razão isolada, e o mundo que vivemos é este mundo mediado
pela linguagem,

A linguagem é o verdadeiro centro do ser humano, que
se contempla em âmbito que só ele satisfaz: o âmbito
da convivência humana, o âmbito do entendimento,
do consenso sempre maior, que é tão imprescindível
à vida humana como o ar que respiramos. O homem
é realmente, como disse Aristóteles, o ser dotado de
linguagem. Todo ser humano realiza-se pela linguagem
(GADAMER, 2000, P.152).

Um expoente sobre a importância do diálogo para a ar-
quitetura social é Habermas (2003). Este autor traz para o
centro da discussão o diálogo e a argumentação na constru-
ção da democracia. Para ele, o paradigma Kantiano do pensa-
mento solitário ou da razão isolada que investiga o mundo é
improdutivo para as dinamicidade comunicativa da sociedade
(HABERMAS, 2003). O campo de Habermas não se monta
com a razão ou o indivíduo isolados, mas em uma interação
mediatizada pela linguagem e o discurso. É neste sentido que
José Fernandes P.JÚnior (2013, p.01), leciona sobre a razão
comunicativa e a ética do discurso em Habermas,
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a teoria da ação comunicativa de Habermas desdobra-se
em sua ética do discurso, que por sua vez tem como fina-
lidade o consenso. Posto desse modo, o entendimento
será sempre alvo da ética do discurso. Assim, em meio a
um arrazoado de argumentos, quando alcançado o con-
senso, chega-se à verdade; não a verdade objetiva, "mas
as proposições validadas no processo argumentativo em
que se alcança o consenso". Como se percebe, a ética
habermaseana pressupõe a autenticidade do discurso
e a prioridade do coletivo sobre o indivíduo. Tal ética
não tem pretensões de prometer uma vida feliz para o
sujeito social, ao contrário: o objeto da ética discursiva
é a validade da norma, construída pelo "todo coletivo"
por meio do consenso que as partes individuais decidi-
ram construir

Diante disto percebemos que, "é necessário que os ci-
dadãos troquem seus papéis de sujeitos privados do direito
e assumam a perspectiva de participantes em processos de
entendimento que versam sobre regras de sua convivência"
(HABERMAS, 2003, P.323). O diálogo é de fato fundamen-
tal para a realização da sociedade que queremos. O poder da
palavra ou da linguagem não deve ser desprezado por aqueles
que buscam a construção de uma sociedade mais justa, har-
mônica e pacífica. A linguagem é na verdade uma dimensão
central da pessoa e da sociedade. A política nunca foi e nun-
ca será pura. É preciso aproveitar este espaço extremamente
impuro, mas, também radicalmente humano para construir
justiça e paz.

o Desmatamento Ambiental e JlDialogal" no Parque do (ocó

É preciso antes de tudo anotar a forma absolutamente
violenta como o estado tratou os manifestantes, e efetuou a
desocupação do Parque do Cocó. Todo o aparato estatal cen-
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tralizou esforços para efetuar uma desocupação sem mini-
mamente preocupar-se em discutir as opiniões postas sobre
o tema. O governo olvidou a escuta dos setores e instituições
que se posicionavam contestando a construção do viadu-
to. Mesmo o poder legislativo não sinalizou abertura para o
debate. A postura do governo foi imediatista, intransigente,
arrogante. A autoridade pública se mostrou despreocupada
quanto a um debate mais amplo sobre as questões urbanas.

Todo o processo ocorrido na desocupação do Parque do
Cocó veio confirmar a precariedade dos meios institucionais
dos quais dispomos para a discussão sobre divergências que
envolvam temas coletivos ou movimentos sociais. De um lado
grupos ambientalistas se posicionavam contra a construção
de uma obra, alegando ser prejudicial ao meio ambiente, de
outro lado o Poder Municipal de Fortaleza defendeu a reali-
zação de um viaduto, argumentando sobre a mobilidade ur-
bana e a fluência do trafego. Em que momento poder público
e ambientalistas dialogaram sobre o tema? Que espaços esta-
vam disponíveis para tal debate? Em 26 de setembro de 2013,

referindo-se ao processo de ocupação do Parque do Cocó pe-
los manifestantes, a agência de notícias Globo divulgou a se-
guinte informação sobre a postura da Prefeitura de Fortaleza:

°Município de Fortaleza alega que houve elaboração
do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto
sobre o Meio Ambiente, que foi precedido de audiência
pública e participação da sociedade e devidamente
aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente
no dia 31 de março de 2003 (GLOBO,2013, grifo nosso).

O ente público alega que existiu um processo democrá-
tico e participativo de discussão do tema, mas fica evidente
que a discussão não foi ampla ou democrática, como alega a
prefeitura. Um sinal da precariedade nos canais de diálogo
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foi a presença do governador do estado do Ceará no acampa-
mento do Cocó em 05/08/2013. Esta parece ter sido a única
tentativa de negociação, e mesmo assim podemos dizer que
foi uma ação artesanal e improvisada que acabou por revelar-
-se meramente uma estratégia política preparatória para uma
tentativa de desocupação forçada, que ocorreu de forma tru-
culenta no dia 8 de agosto de 2013, quando, de surpresa, e em
plena madrugada, um pelotão especial da Guarda Municipal
de Fortaleza, com o apoio da Polícia Militar, invadiu o acam-
pamento, utilizando armas como gás lacrimogêneo, spray de
pimenta, balas de borracha e pancadas com tonfas. Os repre-
sentantes do ente público abandonaram a racionalidade da
negociação, e se fecharam numa visão imediatista, limitada e
parcial sobre a questão.

A justiça acabou sendo o único fórum de discussão, mas
em última análise o poder judiciário não é apropriado para
promover tal debate. O judiciário deve ser a ultima instância,
aquela que profere um juízo sobre algo fartamente debatido. A
discussão foi feita por liminares, portanto não existiu o diálogo.

Pensando nos possíveis meios para o debate devemos
lembrar os próprios conselhos de meio ambiente. Em nossa
legislação os conselhos são instâncias que servem tanto para
a discussão como para a deliberação de questões em suas res-
pectivas áreas. Infelizmente estes conselhos, em muitos casos,
não demonstram uma eficácia maior, nos levando a refletir se
o atual modelo de conselho pode ser, de fato, um local de dis-
cussões de conteúdo, com desdobramentos reais e práticos. O
próprio nome conselho é herança de uma época onde os no-
bres se reuniam para dar conselhos ao soberano, que decidia
tudo ao seu juízo, e isoladamente.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente [...] destina-se
a colocar em torno da mesma mesa os órgãos públicos,
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os setores empresariais e políticos e as organizações da
sociedade civil no debate e na busca de soluções para
o uso dos recursos naturais e para a recuperação dos
danos ambientais. Trata-se de um instrumento de:
exercício da democracia, educação para a cidada-
nia, convívio entre setores da sociedade com interesses
diferentes (CONAMA,2013).

É preciso discutir a capacidade crítica dos conselhos pe-
rante o poder público, seu comprometimento ou sua isenção.
Se tem autonomia para fazer mais do que referendar as de-
cisões do poder executivo e se existe uma verdadeira discus-
são democrática sobre temas relevantes. A figura do conselho
precisa evoluir para um formato que possa, de fato, expressar
uma instância da democracia. Precisa ser um fórum que es-
pelhe a diversidade de opiniões, e que canalize as discussões
importantes, catalisando opiniões e posições. Precisa dar oxi-
gênio à democracia e não ser meramente um servo dos ocu-
pantes do poder executivo.

Comovimos, a desocupação forçada foi a forma de violên-
cia que mais se destacou, entretanto ela não deve desviar nos-
sa atenção de outras formas de violência que também estavam
naquele contexto, e que são tão ou mais graves. A desocupação
violenta é apenas a ponta de um iceberg no qual está submersa
uma parte imensa do problema. A pontual violência do estado
não pode nos alienar dos processos que legitimaram tais atos, e
que tornaram possível que esta violência fosse praticada.

Analisemos se o fato da maior parte da população que
acompanhava a discussão sem tomar parte no debate pode
ser visto como uma forma de violência das mais prejudiciais?
Será que esta população tem uma opinião sobre o tema? Será
democrático que a população, em sua maioria, passe por uma
situação tão grave sem despertar para as posições em debate?
Será socialmente saudável a alienação sobre uma discussão
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tão relevante? Será que da mesma forma que existe a paz posi-
tiva (JARES, 2008), pode existir a violência negativa, que é a
violência da omissão e da apatia? O distanciamento diante de
tal questão aponta para a alienação sobre tantas outras ques-
tões importantes para a coletividade?

A ideia de esperar que um líder tome a decisão e resol-
va a questão em nome do grupo é um arquétipo que povoa o
imaginário popular. O chefe toma a decisão enquanto a popu-
lação fica omissa. Essa é mesmo uma muleta ideológica pre-
sente em todos os exemplos de manipulação de "massas", ou
seja o líder decide e o povo espera e aceita. Será que podemos
construir uma sociedade diferente, sem a participação das
pessoas? Sabemos que a omissão é encarada por várias tradi-
ções filosóficas e espirituais como um problema grave. O líder
americano Martin Luther King (GOMES, 2013), por exemplo,
disse: "O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio
dos bons". Então, precisamos ver a omissão e a apatia como
uma das principais formas de violência, no contexto em tela.

A violência da omissão nos deixa desprovidos de pers-
pectivas para o futuro, pois o desmatamento para a constru-
ção de um viaduto no Parque Cocó é apenas o símbolo de todo
um problema ambiental e social gigantesco. Para resolver a
questão da mobilidade nas grandes cidades é preciso o envol-
vimento dos cidadãos. A apatia da maior parte da população
diante das questões relevantes aponta um quadro nebuloso,
tal seria o do aprofundamento dos problemas sem a capacida-
de da comupidade reagir. Da passividade febril de uma popu-
lação "indiferente" diante dos problemas de sua comunidade.
É fato conhecido o problema do uso do transporte privado nas
grandes cidades. O símbolo maior do caos urbano das grandes
cidades é exatamente a agonia do sistema de transportes, com
o engarrafamento das vias e o caos que se monta a partir daí.
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A apatia da população reflete ainda outra forma de vio-
lência implícita, tal seja a dos valores que fundamentam os
fatos sociais. Sabemos que no Brasil o senso comum super-
-valoriza o automóvel, pois em nossa sociedade de consumo o
carro é símbolo de status. É preciso analisar os valores de uma
sociedade que supervaloriza o consumo de bens materiais, a
partir do momento em que tais valores refletem a face violen-
ta de uma cultura que desvaloriza o puramente humano. Que
desumaniza as relações sociais estabelecendo "preço" nestas
mesmas relações. Hodiernamente, mesmo certos discursos
que, supostamente, advogam a importância da cidadania es-
tão fundamentados no paradigma do consumo, por exemplo,

- é muito comum ouvir a seguinte afirmação: "sou cidadão por-
que pago meus impostos e exijo o retorno". Evidentemente
que o exemplo não esgota toda a discussão, mas será que a
cidadania pode ser resumida a uma mera relação de compra
e venda? É preciso transvalorar a mediação "etiquetada" das
relações de consumo, por relações de novo tipo que envolvam
a ética; a consciência humana, ambiental e espiritual.

Sobre a Necessidade de Revisão dos Atuais Meios para o Diálogo e a
Participação Institucional

Do mesmo modo como no início das repúblicas se nor-
teou a ideia de instituições com a repartição dos poderes é
preciso hoje repensar estes mesmos poderes ou a execução
destes poderes, pois o molde atual soa anacrônico por não
responder as demandas político-sociais contemporâneas. O
modelo institucional em voga não pode ser encarado como
dogma intocável, pois não passa de um mero servidor do espí-
rito democrático. A democracia não está cansada, mas deve-
mos analisar se este modelo institucional ainda resiste ao peso
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das tarefas que lhe cabem. É preciso assinalar que a busca de
novos modelos institucionais para a democracia não deve ser
confundida com a busca por um bálsamo mágico que resolva
os problemas humanos, sem o esforço necessário.

Quando Montesquieu (2000) escreveu sobre o processo
de divisão dos poderes e dos freios e contrapesos, tal modelo se
adequava bem a um sistema liberal e àquele contexto. Aquele
modelo institucional é exc1udente. Sabemos que a limitação de
acesso ao poder já era uma realidade como ainda é hoje. De
forma que os freios e contrapesos tem uma função real, mas
não suficiente. Os três poderes são, ou devem ser, um estágio
do poder social, mas não devem ser os únicos poderes.

Será que o quarto poder deve ser uma imprensa que
pertence aos monopólios capitalistas? É mais pertinente acre-
ditar que um quarto poder deva ser a sociedade civil em sua
participação organizada. É preciso mais freios e contrapesos.
É preciso mais espaço participativo. É preciso mais espaço de
fiscalização e de opinião. São precisos meios de diálogo que
permitam a tentativa de resolução das demandas sociais por
meio de debates com valor institucional.

As bases do Estado democrático de Direito são a
soberania do povo, expressa na manifestação da von-
tade popular, e a dignidade humana, consagrada na
enunciação dos direitos fundamentais. Em razão desse
segundo pilar, evidencia-se uma ampliação do conceito
de democracia a qual terá que realizar-se não apenas no
plano político, mas também nas dimensões econômica,
social e cultural (MAGALHÃESFILHO, 2004).

É preciso que o Brasil busque, de forma criativa, respos-
tas para seus problemas, sem a preocupação da benção do pa-
pado europeu, que sempre emanou as sacras teorias sociais.
Os desafios do Brasil, como um país heterogêneo, de múlti-
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plas raças e múltiplas culturas exige que possamos ter espaços
de exercício da democracia que se adaptem à nossa realidade,
sem, entretanto, perdermos em agilidade nas respostas aos
problemas sociais.

Conclusão

Diante do que estudamos podemos dizer que há pro-
fundo sentido em dialogar. O diálogo é legítimo e deve ser
utilizado como instrumento a favor da construção de uma
sociedade plural, justa, solidária e democrática. A filosofia
nos acena com duas ideias centrais sobre o diálogo: é preciso
compreender de um ponto de vista crítico que traga preven-
ção contra a dimensão ideológica do discurso. Segundo, que a
dimensão da linguagem é fundamental ao ser-humano e deve
ser aproveitada para a construção de sentidos sociais mais de-
mocráticos e participativos.

Quanto à disposição de diálogo dos envolvidos na con-
trovérsia é preciso dizer em primeiro lugar que o poder públi-
co se manteve em sua posição, e não se abriu para o diálogo
com os setores que se manifestaram contra a obra. A mobili-
zação do ente público foi de ordem mais político-partidária do
que política em sentido republicano e democrático. É possível
identificar a mobilização do grupo político do qual fazem par-
te governador e prefeito, no sentido de efetuar de qualquer
forma a obra, sem considerar como uma alternativa possível
do diálogo.

Também devemos anotar a apatia de amplos setores
da população que não se envolveram com situação tão grave.
Fossem a favor da obra ou contra não se constatou uma parti-
cipação ativa da população em seu conjunto. A omissão pode
também ser estendida a setores da sociedade civil como, por
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exemplo, entidades e demais instituições ligadas ao meio am-
biente e ao urbanismo que não se envolveram a contento no
debate. A cobertura de imprensa não conseguiu demonstrar
com clareza as teses e posições em debate e se limitou, quase
sempre, a narrar os fatos da desocupação.

Quanto aos meios utilizados para o diálogo devemos
concluir que não foram eficazes e nem oportunos. A tentativa
de diálogo foi inadequada, improvisada e não contou com boa
fé, pois foi parte de uma estratégia para a desocupação força-
da. É preciso rever e remodelar os espaços institucionais para
que se possa viabilizar uma democracia mais efetiva, em que
o diálogo social aconteça de forma eficaz.
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CULTURA DE PAZ E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ARTICULANDO SABERES

Ana Patrícia da Silva Mendes Paton Viegas
Roberlúcia Rodrigues Alves

Projeto Eu Canto, Tu Cantas e Juntos Crescemos

o presente trabalho trata do projeto desenvolvido na
Escola Municipal Alvorada, localizada no município de Forta-
leza. O foco do estudo foi a sala de Infantil V, com uma crian-
ça autista de cinco anos e o seu grupo, e foi desenvolvido de
agosto de 2012 a janeiro de 2013, totalizando sete encontros,
com temáticas diferentes.

O projeto visou contribuir para que a criança com Ne-
cessidades Educacionais Especiais (NEE) se beneficiasse do
convívio social com seus pares, e se desenvolvesse cognitiva-
mente, cultural e socialmente, mediado pelo resgate e pela
valorização do fazer cultural intersubjetivamente partilhado.
O trabalho consistiu na proposição de atividades que priori-
zaram o lúdico, o afetivo, a vivência artística (interdisciplinar
e transdisciplinar entre os diversos saberes) e as construções
sociais partilhadas culturalmente. A utilização desses proce-
dimentos teve por finalidade possibilitar que a criança autista
atribuísse sentido ao mundo social, aproximando-a (junta-
mente com sua família), do seu grupo de trabalho e dos pais
dos alunos desse grupo. Além da proposição de atividades
na sala de aula comum e na comunidade (através de visitas
e entrevistas com moradores do bairro), foram realizados en-
contros quinzenais com os alunos do Infantil V e com os pro-
fessores da sala de atendimento educacional especializado e
da sala de aula comum, com a finalidade de realizar trocas
de experiências, construção compartilhada do conhecimento,
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respeito às diferenças, fortalecimento da autoestima, e estí-
mulo da convivialidade.

O projeto ocorreu na frequência de uma vez por quin-
zena com duração de duas horas. ABatividades foram desen-
volvidas pelas professoras do AEE, e da sala comum, assesso-
radas por três acadêmicos do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência - PIBID (dois do curso de graduação
de Música, e um do curso de graduação de Pedagogia) da Uni-
versidade Federal do Ceará- UFC, além das supervisoras de
música e de pedagogia do referido programa. O Projeto em
questão foi certificado como Tecnologia Social na Educação
pela Fundação Banco do Brasil, e premiado pela respectiva
Fundação e pela Revista Fórum no Concurso Tecnologias So-
ciais na Educação, edição 2012. Foi aceito como projeto ino-
vador na educação pela Rede Microsoft Partners in Learning,
tendo sido também selecionado na fase regional da XIV edi-
ção do Prêmio Arte na Escola Cidadã.

Da Sinergia entre a Cultura de Paz e a Educação Inclusiva

Aprofessora da sala multifuncional da Escola Alvorada,
em sua prática pedagógica, percebeu duas demandas no pro-
cesso ensino-aprendizagem, que poderiam, sob o tratamento
pedagógico adequado, ser complementares e convergentes:

(A) Estimular os alunos a interpretar e dar sentido às
vivências culturais e sociais de sua comunidade, tendo em vis-
ta o processo de enfraquecimento e subvalorização da cultura
local. (B) Incluir o aluno G.S. (autista), tendo em vista a sua
tendência em bater, morder e agredir os colegas de sala, como
meio de indução de estímulos sensoriais para compreender o
mundo (KANNER,1943). Essa situação culminou em rejeição
e conflito entre os pais dos alunos.
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A criança autista apresentava dificuldade de comuni-
cação, e pouco domínio da linguagem formal, ocasionando
prejuízo em suas relações interpessoais com seus pares. O
contexto revelou a necessidade de pensar um trabalho que
oportunizasse a construção de uma nova identidade relacio-
nal do aluno com seu grupo.

No Atendimento Educacional Especializado, o aluno
focava sua atenção e abria canais de comunicação quando tra-
balhava com a música. Dessa forma, foi oportuno investir na
música como elemento estruturante do projeto, sem limitar o
trabalho a essa linguagem artística. A partir da constatação,
oi proposto o projeto Eu Canto, Tu Cantas e Juntos Cresce-
mos, oportunizando a inclusão do aluno com necessidades
educacionais especiais.

O projeto propõe a vivência compartilhada de experi-
mentações culturais e comunicativas, mediadas pela música,
isando aproximar os alunos entre si e os pais dos alunos en-
e eles próprios, e entre seus filhos, contribuindo na constru-

ção de novos significados, que possam nutrir as relações que
se estabelecem no dia a dia da escola. Atribuímos grande im-
portância á construção partilhada, tendo em vista a caracte-
rística processual da inclusão, pois esta não se dá por decreto,
encontrando-se em processo de gestação na ação pedagógica
e política dos atores que a constituem.

É fundamental dar voz aos atores que formam a esco-
la, como um modo de gerenciar produtivamente os conflitos,
instaurando uma nova mentalidade que conceba a diferença
como um valor, e não como uma ameaça. A escola necessita
acolher e respeitar o múltiplo, o diferente, o plural. De tal for-
ma, revisitamos o PPP (Projeto Político Pedagógico) escolar,

e possuía princípios inclusivos, acolhendo alunos especiais
o Infantil IV até o 2° ano do Fundamental r.
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A inclusão escolar, enquanto paradigma educacional
tem como objetivo a construção de uma escola acolhedora.
onde não existam critérios ou exigências de natureza alguma,
nem mecanismos de seleção ou discriminação para o acesso e
a permanência com sucesso de todos os alunos.

Este paradigma requer um processo de ressignifica-
ção de concepções e práticas, no qual os educadores passem
a compreender a diferença humana em sua complexidade.
entendendo que as diferenças estão sendo constantemente
feitas e refeitas e estão em todos e em cada um. Ao mesmo
tempo, contribui para transformar a realidade histórica de se-
gregação escolar e social das pessoas com deficiência, tornan-
do efetivo o direito de todos à educação.

A partir dessas reflexões, a professora da sala regular
foi convidada para que,juntamente com a professora do aten-
dimento educacional especializado-AEE, realizassem círculos
de cultura (FRElRE, 2005) com os alunos, para saber quais as
suas impressões quanto às especificidades do aluno G.S. Son-
dando as crianças, iniciamos um trabalho de reconhecimento
das falas culturalmente fundadas na produção de preconcei-
tos, que traduziam, em boa medida, a visão dos pais. Nos cír-
culos de cultura, também analisamos os desejos das crianças
em relação ao comportamento da criança autista.

Os círculos de cultura de Paulo Freire foram utilizado
regularmente. Sua proposta libertadora e participativa, tem o
sujeito como elemento ativo do processo, facilitando a intera-
ção entre as crianças. O referencial da pedagogia libertadora de
Freire referenda a ação educativa do projeto, ao frisar que a ação
pedagógica não se restringe ao aspecto formal, mas, está pre-
sente em todos os contextos do processo de ensinar e aprender.

A música foi o elemento transversal que deu suporte à
vivência reflexiva e à construção de relações mais integrais.
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possibilitando o que Alfonso Quintás (1993) denomina "âm-
bito de encontro". Nessa perspectiva, a tarefa educativa visa a
superação do reducionismo, do dogmatismo e do isolamento,
gerando a uni cidade.

Com as demandas em mãos e os desejos dos alunos
visibilizados e acolhidos, iniciamos a construção do projeto.
Foram convidados os acadêmicos de Música e pedagogia do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PI-
BID, assim como suas respectivas supervisoras, além da pro-
fessora da sala regular e do atendimento educacional especia-
lizado para construir o projeto.

Após analisarmos as variáveis, pensamos na arte, e mais
especificamente na vivência musical, como meio para cons-
trução de significados, dando sentido às vivências sociais, e
facilitando o desenvolvimento da competência comunicativa
do grupo. A música, segundo Padilha (2008), possui poderosa
influência na bioquímica corporal, na fisiologia, nas respos-
tas musculares, motoras e cerebrais. A música, para a autora,
possui efeitos cognitivos, psicológicos, sociais e espirituais,
ajudando a estimular a imaginação, a expressão, a ultrapassar
o pensamento pré-lógico em lógico, propiciando as emoções,
a comunicação e a socialização.

O projeto também resgata o direito de produzir arte des-
vinculada da lógica do mercado, reorientando a ideia de que
arte autêntica é somente aquela legitimada pela mídia e pelos
interesses do capital. Entender que a arte é forjada também
nos quintais, nas praças, nas mesas de bar, no íntimo de cada
um é tarefa árdua, fruto da ideologia hegemônica imposta.

Para Adorno (2002), valorizar a arte que surge entre as
camadas populares pode representar um misto de resistência
e denúncia, desde que elas não sejam integradas pelo interes-
se econômico da indústria cultural.
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Fortalecer a cultura da comunidade foi objetivo defen-
dido pelo grupo de trabalho e, sob tal aspecto, nos remete à
natureza cultural do homem, na perspectiva da complexi-
dade (MORIN, 2000) que, em linhas gerais, diz respeito ao
inacabamento criador do ser humano, remontando a feição
biossociocultural da hominização (MORIN, 2000): o homem
depende, para sua evolução, tanto cultural, quanto biológica,
da educação sociocultural e de um meio complexificado pela
cultura. O compartilhamento cultural constitui a base sobre a
qual as relações social são produzidas, e como tal, é necessário
desnudar as lógicas culturais que produzem os preconceitos,
fruto das categorizações que promovem as relações de con-
flito e dominação, base para a violência estrutural (JARES,
2002) na sociedade.

A relação dialógica música-comunicação-inclusão,
pressuposto do projeto, ampara-se nos conceitos de Maturana
eVarela (2004), os quais afirmam que a descrição aproximada
da realidade, fundamental para o surgimento do fenômeno da
mente e da autoconsciência, derivam das conexões da lingua-
gem e dos contextos sociais: a vida social humana, com sua
intensa dependência linguística, gera o fenômeno da mente e
da consciência.

A partir dessas considerações, decidimos convidar uma
idosa do bairro, mulher experiente e com forte influência na
história local, como sujeito de mediação no processo de res-
gate cultural das crianças e dos pais. As relações intergeracio-
nais, ao nosso ver, possibilitam o ressignificar de vivências, a
visão sistêmica da vida, o respeito ao dissenso, a abordagem
socioafetiva, e a educação em valores, construindo encontros
significativos (QUINTÁS, 1993). Essa experiência constitui-
-se em poderoso catalisador da valorização cultural do grupo,
possibilitando à criança autista compreender seu mundo ime-
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diato, o que favorece sua inclusão. As brincadeiras tradicio-
nais possibilitam a humanização das relações, com o resgate
e a valorização da cultura popular, o fortalecimento da convi-
vialidade e o sentimento de pertencimento. Esse exercício for-
taleceu a construção inclusiva na escola Alvorada, partejando
o ético e o estético da escola de um novo tempo: escola que
tenha compromisso com a transformação social, que permita
o diálogo entre diferentes saberes e que fortaleça a construção
cidadã do processo democrático.

A Operacionalização do Projeto na Perspectiva Inclusiva

o trabalho com a criança autista requisitou atividades
de rotina, objetivando desenvolver sua capacidade de ante-
cipação, assim como requisitou atividades com temáticas
diferentes, objetivando estimular sua capacidade de flexibili-
zação e espontaneidade. Tais atividades visavam estimular a
função executiva (capacidade de planificar, controlar impul-
sos, inibir respostas inadequadas, flexibilizar), a capacidade
de antecipação (dar sentido, significados e ter propósitos)
e as habilidades sociais e de comunicação do aluno autista
(KANNER, 1943).

As sete vivências foram observadas e sistematizadas
por meio de registro escrito, fotografias e filmagens e poste-
riormente analisadas pelo grupo de trabalho. Antecedendo os
sete encontros, houve reuniões com todo o grupo para a cons-
trução das atividades. Também ocorreram reuniões logo após
as vivências, momentos em que foram realizadas as leituras
dos registros para reflexões, análises e contribuições do grupo
de trabalho.

Os registros e análises objetivavam organizar um pro-
grama que contemplasse as necessidades relacionais do gru-
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po, mas também tinha por finalidade analisar as situações
espontâneas e não mensuráveis, para serem compreendidas e
mediadas eficientemente, em especial no que dizia respeito ao
comportamento ritualístico e agressivo do aluno G.S.

As temáticas do Projeto foram:

1. Primeiro encontro: Temática da autorreferência.
2. Segundo encontro: Temática do circo musical.
3. Terceiro encontro: Temática dos sons ambiente e

psicomotricidade
4. Quarto encontro: Temática indígena
5. Quinto encontro: Temática do cancioneiro popular
6. Sexto encontro: Temática dos folguedos e dos brin-

quedos folclóricos.
7. Sétimo encontro: Temática brincadeiras do tempo

dos meus pais.

Cultura de Paz e Educação Inclusiva: Percurso Metodológico

A metodologia do projeto foi participativa (FREIRE,
1996), sociointeracionista (VYGOTSKY,2007), focada na
aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1963), baseada nos
princípios da educação inclusiva (MANTOAN, 2003) e da
educação para a paz (JARES, 2002).

O Projeto priorizou a ludicidade, a vivência musicalj
corporal, as interações dialógicas/ socioafetivas, as cons-
truções partilhadas culturalmente e o respeito às diferenças
como instrumentos para construir significados e dar sentido
ao mundo social.

O conceito positivo de conflito e o conceito de paz posi-
tiva, presentes na educação para a paz e na educação popular,
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possibilitou o acolhimento do dissenso, buscando a resolução
pacífica e construtiva dos conflitos.

A proposta metodológica do projeto também contem-
plou as perspectivas da interdisciplinaridade e transdiscipli-
naridade entre os diversos saberes artísticos, visando o enri-
quecimento da formação das crianças.

Avaliação do Projeto

Três vertentes de avaliação foram utilizadas no projeto:
a) Âmbito da aprendizagem dos alunos; b) Âmbito dos profes-
sores, c) Âmbito da comunidade.

Aprendizagem dos Alunos

Na perspectiva formativa de avaliação, por meio de ob-
servações, registros (carômetro com valores) e círculos de cul-
tura com os alunos, constatamos que a convivência ao longo
dos seis meses do projeto favoreceu a diminuição dos episó-
dios de agressividade do aluno autista, possibilitando o incre-
mento da sua comunicação espontânea e o desenvolvimento
da sua linguagem formal (trocas comunicativas cantando, di-
minuição da ecolalia e início da fala). O projeto também favo-
receu a criação de laços afetivos entre os membros do grupo.

Âmbito dos Professores e da Comunidade.

Houve sensível melhora na convivialidade entre as fa-
mílias, que passaram a reconhecer o aluno autista como sujei-
to de relações, de saberes e de direitos. Outro aspecto impor-
tante foi o fortalecimento das relações intergeracionais, graças
a presença das idosas e dos pais dos alunos nas vivências.
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No que diz respeito à prática do professor, constatamos
a existência do ativismo docente, subvalorizando a riqueza
existente nas relações entre os sujeitos cognoscentes, acarre-
tando pouca exploração do conflito. Essa realidade enfraque-
ce o papel da escola como espaço de descobertas e de escuta
das demandas sociais. Outro aspecto percebido foi a necessi-
dade de compreender a natureza sociocultural, política e pro-
cessual da inclusão, a qual requer a atuação coerente de todos
os sujeitos da comunidade escolar.

Esses aspectos contribuíram para o enriquecimento da
prática dos professores, os quais perceberam a importância
de apostar em uma pedagogia mais democrática, lúdica, signi-
ficativa, e na perspectiva inclusiva, permitindo maior autono-
mia e interação entre os alunos. Os professores desenvolveram
mais segurança, transparência e partilha na ação pedagógica
junto às famílias, criando uma comunidade de prática na es-
cola, incentivando a autonomia construí da, a ação pedagógi-
ca mais reflexiva, a pesquisa, a acessibilidade pedagógica e a
qualificação de sua prática.

Considerações Finais

Na nossa compreensão, o projeto Eu Canto, Tu Cantas
e Juntos Crescemos possuí estreita relação com a Cultura de
Paz, ao favorecer os direitos humanos, a democracia e a re-
solução positiva e pacífica dos conflitos. O projeto aposta na
educação para a paz ao cultivar as relações interpessoais, o
empoderamento da comunidade escolar, os valores onicom-
preensivos, as técnicas cooperativas, o lúdico, a utilização de
círculos de cultura/assembleias, a relação dialógica, o método
socioafetivo, a gestão democrática do grupo; aspectos gerais
do modelo sociocrítico utilizado na Cultura de Paz. Ao possi-
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bilitar oportunidades para todos, a inclusão escolar fortalece
a inclusão social, base para a concretização da justiça social e
da cultura de paz.
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A PAZ E A TRAD.IÇÃO DAS PEDAGOGIAS DA LIBERTAÇÃO

Maria de Fátima Soares Lira
Rosa Maria Guimarães Rocha

Introdução

Dentre as várias vertentes de uma cultura de paz, apre-
senta-se uma tradição que responde aos movimentos sociais
do chamado terceiro mundo, e que teve grande repercussão
na América Latina: a conscientização sociopolítica, com base
nas pedagogias da libertação (GUIMARÃES,2011).

Neste artigo, abordaremos os fundamentos de uma
educação para a paz no continente sul-americano, e a contri-
buição de Paulo Freire na construção de uma educação volta-
da para uma cultura de paz. Seu objetivo é mostrar que a paz é
indispensável ao bem viver humano, que ela não é dada, mas
criada e construída na busca por justiça social, e na superação
de realidades sociais que não levam em consideração os direi-
tos dos grupos menos favorecidos.

Brandão, explicando os passos do caminho criado por
Freire para os círculos de cultura diz-nos que depois de apren-
der a aprender, sabendo como construir conhecimento, e a
tratar bem dessa plantação, devemos em seguida "aprender
a conviver em paz e amor com as outras pessoas. Aprender a
partilhar a vida e tudo o mais [...] dentro de todo o mundo
onde vivemos juntos as nossas vidas" (1940, p.8S). O aprender
a conviver em Freire instaura a Paz no limiar de uma educação
crítico-conscientizadora que dialoga com a justiça social, vol-
tada para os direitos humanos. Segundo Freire: "a paz se cria e
se constrói na e pela superação de realidades sociais perversas
[...] na construção incessante de justiça social" (2006, P.390).



o Conceito de Paz na Perspectiva de uma Educação para a Paz

Desde a experiência traumática da Segunda Guerra
Mundial, a eclosão da violência e desigualdade, nosso mun-
do aponta para a necessidade da constituição de uma educa-
ção para a paz, com o planejamento e execução de ações que
tornem os seres humanos mais reflexivos e pacíficos (JARES,
1999, apud GUIMARÃES,2011,p.18)

Ana Maria Araújo Freire (1986), viúva de Paulo Freire,
com base no discurso que o autor fez na Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
em 1986, faz uma crítica à guerra, o que nos leva a refletir
sobre a importância da educação para a paz.

Aguerra é plural por vocação, quer atingir e ceifar vidas
em nome da morte dos adversários. Tem como intenção
maior destruir o outro e a outra, e o mundo concreto
construído pelas culturas sociais mais diversas através
de milênios. Nega por sua natureza e essência [...], a
igualdade entre os povos e as nações. [...] Qualquer
que seja ela, atômica, bacteriológica ou armamentista,
sem dúvida alguma instaura o reino das dores, dos
dissabores, das crueldades, das injustiças, Nasce do
desejo desenfreado de poder e de imperialismo (1986,
P·389-390).

Araújo Freire observa que a agressividade se apresen-
tou como necessária em nossas origens ancestrais, em virtude
da subsistência. O tempo de existência do ser humano na Ter-
ra e seu percurso histórico mostram que essas necessidades
originárias podem ser supridas hoje de outra forma. Por isso,
as guerras que acontecem em nosso tempo são resultantes de
uma "leitura de mundo distorcida que atrofia o desenvolvi-
mento do potencial da grandeza humana" (ARAÚJOFREIRE,
2006, P.391).
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A autora conclui que desejamos e precisamos da Paz
porque prevalece no íntimo do ser, da maioria das pessoas,
uma profunda humanidade, um espírito de beleza e sonhos
de construção de um mundo que supera os limites humanos,
exemplificados na mitologia grega de Ícaro, e, ultimamente
no sonho utópico representado na Pomba da Paz, criada pela
genialidade do pintor Picasso.

A expressão educação para a paz, de acordo com Gui-
marães (2011), é um conceito amplo, decorrente de variadas
experiências na educação formal e não formal que originou
uma diversidade de títulos. Segundo o autor, essa pluralidade
de explicações para o conceito de paz, que significam para ele
"promessas de luz e contos de paz", justifica-se porque não é
possível educar para a paz senão numa multiplicidade de vo-
zes. Guimarães evoca nove tradições' de educação para a paz,
cujas características próprias e interpelações tecem a trama
de cada uma delas.

Embora o conceito de paz ainda esteja em construção e
os estudiosos da cultura de paz tenham que lidar com a plu-
ralidade de sentidos que lhes são atribuídos, as professoras
Sampaio e Matos (2012) evocam, com base em Jares (2007),
a compreensão da paz positiva que lida com os conflitos para
superar problemas sociais e obter avanços na educação. Nesse
entendimento, podemos dizer que a paz positiva não deve ser
apenas idealizada, mas construí da nas vivências cotidianas de
sujeitos protagonistas.

A Educação para a Paz na América latina

Segundo Andrade e Arnt, "cada caminho de Paz vai ad-
quirindo jeitos, cores e curvas diferentes para cada nação e

10conceito de tradição utilizado por Guimarães éhermenêutico: "conjunto relacionado
de vivências, de horizontes de compreensão e de jogos de linguagem" (2011, PAO).
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cultura, para cada comunidade" (2013, p.69). Desta forma, na
América Latina a educação para a paz tem seu jeito próprio.
O desenvolvimento dessa tradição (décadas de 1970 e 1980)
foi associado à criação das Comunidades Eclesiais de Base e à
Teologia da Libertação, ao Movimento de Educação de Base e
da educação popular de modelo freireano.

Apresenta-se inicialmente como resposta à violência
social por meio de um compromisso com a justiça e os direitos
humanos, base da harmonia social. Está associada profunda-
mente com direitos, comida e participação e deve contribuir
para a diminuição das "manifestações de opressão e racismo,
influenciando as estruturas oligárquicas pelos princípios de
justiça, humanidade e compaixão" (GARCIA, 1995, P.386,
apud GUIMARÃES, 20911, P.74). A ideia de paz a ser desen-
volvida nesse contexto deve transcender o de violência mili-
tar, considerando tudo aquilo que possa impedir a autorreali-
zação dos seres humanos.

Conforme Guimarães (2006), a importância do deba-
te metodológico e do aprofundamento de seus instrumentos
deve-se à operacionalização dos caminhos que possibilitem
a efetivação de uma cultura da paz. Práticas como diálogos
sobre fatos da realidade; a valorização das relações humanas
no processo educativo; a tomada conjunta de decisões; a uti-
lização da arte e do lúdico, o recurso de temas geradores e os
círculos de cultura faz também parte desse método.

Os círculos de cultura da paz são, segundo o autor, uma
recriação dos círculos de cultura da pedagogia de Paulo Freire
J1921-1977), que foram desenvolvidos pelo educador brasilei-
ro no Movimento de Cultura Popular do Recife, e no Movi-
mento de Educação de Base, no final da década de 1950. Esses
grupos promoviam a educação como apropriação cultural. A
essência do círculo de cultura é o diálogo. Com base na discus-
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são de uma palavra geradora, desenvolve-se a linguagem. A
ação dialógica apresenta como características: a colaboração,
a união, a organização e a síntese cultural.

Toda ação cultural dialógica que tem por finalidade a
paz entre pessoas e grupos tem como suporte o desvelamento
e a supressão das desigualdades. O acento participativo dia-
lógico e democrático, e a possibilidade de dotar a educação
para a paz com um rosto concreto, mostram a contribuição
dos círculos de cultura para esse processo.

A ideia do círculo para a educação pela paz mostra esse
espaço como aquele em que as pessoas "dizem a paz, deba-
tendo suas visões e percepções, ao mesmo tempo em que
organizam ações para sua efetivação" (GUIMARÃES, 2006,

P.114). Desta forma, os círculos de cultura apresentam-se
como uma possibilidade de efetivar a educação para a paz,
dentro da escola, reunindo estudantes e professores, e tam-
bém fora do meio escolar, articulando toda a comunidade ou
segmentos específicos desta, como grupos organizados, para
que sejam

Sujeitos da comunidade e não apenas indivíduos sub-
missos é preciso participar, criar espaços de inserção
social e ocupar osjá existentes [...] Participação significa
compartilhar, fazer parte, associar-se pelo sentimento
ou pensamento. Tem, portanto, um potencial de alcance
comunitário (DENZ e CAMELO, 2013, p.1S1).

A participação requer, segundo os autores, disponibi-
lidade, interesse e compromisso social em relação às ações
propostas pelo grupo. São inúmeras as formas de partici-
par, conforme as possibilidades de cada um. Uma das ma-
neiras mais utilizadas atualmente são as redes sociais, que
possibilitam o compartilhamento de pensamentos, proje-
tos e ações.

A PAZ E A TRADiÇÃO DAS PEDAGOGIAS DA LIBERTAÇÃO ~ 145



Guimarães compreende que a constituição de uma or-
dem de liberdade e de paz é tarefa de cada ser humano. Afir-
ma que os direitos humanos

são conquistados! [...] Eles não se articulam no espaço
da caridade ou da misericórdia, mas fundam-se no
âmbito do direito. Não somos nem clientes, nem be-
neficiários dos direitos humanos, mas seus sujeitos e
construtores (GUIMARÃES,2011, P.72).

Por isso, uma pedagogia da paz precisa encorajar a cria-
ção de associações de base que favoreçam mudanças sociais.

A Contribuição de Paulo Freire na Construção de uma Educação para a Paz

Os fundamentos de uma Educação para a Paz, inseridos
no contexto sul-americano devem muito à contribuição do
educador brasileiro Paulo Freire (1921- 1997). Seus escritos
discorrem sobre o modelo de educação conformista, e mos-
tram como a educação no Brasil tem reproduzido a desigual-
dade, a marginalização e a miséria.

O sentido de paz defendido pelo educador brasileiro está
eminentemente ligado à justiça social, que se relaciona à ga-
rantia de uma existência digna para todos, com base nas neces-
sidades humanas. A justiça social está relacionada com iguais
oportunidades para todos. Certo que a democracia não signifi-
ca o desaparecimento absoluto da violência sobre os que estão
"proibidos de sobreviver", em nome da democracia e da justiça
social, Freire admitiu a violência como uma etapa transitória.

Araújo Freire (2006, P.388) observa que a possibilidade
de violência mencionada por Freire é baseada em princípios
diferentes dos que conceituam as guerras, princípios que
demonstram uma radical solidariedade com os explorados,
oprimidos e esfarrapados de todo o mundo. Sua posição mais
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importante foi a daquele que "lutou pela harmonia entre os
sujeitos históricos, e, pela solução dos conflitos, objetivos e
prioritariamente, pelo diálogo amoroso"

Freire foi contemplado em 1986 com o Prêmio UNES-
CO da Educação para a Paz pela sua postura de coerência,
envolta de generosidade, mansidão, respeito às diferenças ét-
nicas, religiosas, políticas; por sua tolerância autêntica diante
das diversidades de posturas e leituras de mundo culturais
dos homens e mulheres no mundo; por seu comportamento
de cuidado ético com as vidas; pelas suas atitudes e sua inces-
sante luta pela Paz. No discurso, em Paris, ele afirmou:

De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes
aprendi, sobretudo que a Paz é fundamental, indispen-
sável, mas que a Paz implica lutar por ela. A Paz se cria,
se constrói na e pela superação de realidades perversas.
A Paz se cria, se constrói na construção incessante da
justiça social. Por isso, não creio em nenhum esforço
chamado de educação para a Paz que, em lugar de des-
velar o mundo das injustiças o torna opaco e tentam
miopizar as suas VÍtimas (FREIRE, 2006, P.388).

Essa afirmação aponta o importante traço que define
seu trabalho na área da Educação para a Paz. Esta, não deve se
fundamentar em uma visão reducionista, a partir de valores
ingênuos ou em uma visão quantitativa da realidade, mas há
de considerar os contextos de vida e de educação. O autor não
crê em esforços denominados de educação para a Paz que não
mostrem o mundo das injustiças, e que, ao contrário, tente
tornar as suas vítimas, míopes.

Essa cultura de paz, de inspiração freireana, desvela,
com criticidade ética, as práticas sociais injustas, incentivan-
do a colaboração, a tolerância com o diferente, o espírito da
justiça e da solidariedade" (FRElRE, 1986 apud ARAÚJO
FRElRE, 2006, P.301). Essa educação para a Paz deverá ser
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desenvolvida como propositura de uma reeducação em que
os valores sejam discutidos, que o aprender a conviver insira-
-se no comportamento humano pelo amor, pela justiça, pela
escuta, pelo olhar, pelo diálogo; e o ato de comunicação de-
senvolva a nossa capacidade crítica. Com base em Freire, po-
demos dizer que a Paz pode ser instaurada no limiar de uma
educação crítico-conscientizadora, que dialogue com a justiça
social, voltada para os Direitos Humanos.

Conforme Cavalcante e Camelo (2013), a essência dos
Direitos Humanos é a obtenção e úsufruto da felicidade de
cada pessoa, constituída pelo direito à saúde, educação, segu-
rança, cultura e lazer. Esses direitos devem ser igualados no
ponto de partida, isto é, que ninguém seja melhor ou pior que
o outro em virtude da cor da pele, gênero, orientação sexual,
condição econômica, crença religiosa, ou ausência desta. A
igualdade no acesso aos direitos humanos e sua indivisibili-
dade estão intimamente associados:

é preciso importar-se com o fogo no telhado do vizinho
nem que seja para proteger o seu [...] A infelicidade do
outro repercute em mim e os danos da pobreza trans-
cendem o pobre (2013, P.173).

A indivisibilidade dos Direitos Humanos é traduzida na
filosofia Ubuntu. Considerada por Guilherme e Everton (2013)
um presente muito antigo da África para o mundo. Essa filoso-
fia, cuja essência ultrapassa definições, pode ser compreendida
através de um relato: certo antropólogo que estudava as práti-
cas de uma tribo propôs às crianças uma corrida, cabendo ao
vencedor uma cesta repleta de doces. Eles correram de mãos
dadas e repartiram o prêmio entre si. Ao antropólogo atôni-
to disseram apenas: Ubuntu. Esse termo expressa a noção de
comunidade e significa: "sou quem sou porque nós somos [...]
Ubuntar se refere, portanto, à ação coletiva de buscar a paz na
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coletividade, pois se eu sou o que nós somos, ninguém pode
ser feliz sozinho" (GUILHERME e EVERTON,2013, p.87).

Uma educação para a Paz, com base na justiça social
procura criar meios de resolução dos conflitos de forma dia-
lógica. Constitui-se na possibilidade de aceitação, respeito e
convivência com a diversidade, com base na justiça social e
no valor expresso à vida humana, que se traduz no amor entre
homens e mulheres, jovens e anciões, ricos e pobres.

Conforme Araújo Freire (2006), a paz tem grandes pos-
sibilidades de concretização por meio do diálogo freireano
porque em sua epistemologia crítica ele mostra a intenção de
atingi-Ia, o que é feito através do diálogo, da solidariedade e
da fraternidade.

Em Educação como Prática de Liberdade, Freire (1987)
demonstra sua intensa fé no poder de homens e mulheres de
fazer e de refazer, de criar e de recriar, em sua vocação de ser
mais; o que só é possível por meio do diálogo. Essas pessoas,
companheiras na pronúncia do mundo, precisam chegar a um
lugar de encontro onde não há nem ignorantes nem sábios ab-
solutos, apenas homens e mulheres que, em comunhão pro-
curam saber mais.

Para que o diálogo seja possível é preciso que haja um
profundo amor ao mundo, à vida e aos homens e mulheres.
A pronúncia do mundo anunciada por Freire, ato de criação
e recriação, precisa ser inspirada pelo amor. A esse respeito,
Grangeiro observa que:

,
[...] mais do que ciência, precisamos da poética do en-
contro humano [...] Sepudéssemos nos perceber diante
de uma rede de afetos, certamente conseguiríamos
desbloquear os padrões rígidos adquiridos ao longo da
vida. Épreciso se ter um olhar sensível para um mundo
vivo,para compreender avida e o padrão de organização
dos sistemas vivos (2013, p.22).
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Segundo a autora, os impulsos gregários que conduzem
à identificação com o outro o instinto de solidariedade entre
os da mesma espécie, relacionam-se com a afetividade. Por
isso, é preciso que os seres humanos descubram possibilida-
des de interação, despertando para ocasiões em que possam
viver com amorosidade seus encontros com o coletivo.

A pedagogia dialógica de Paulo Freire, conforme Gran-
geiro (2013), é um dos pilares da Educação Biocêntrica, que
conduz a vivências plenas de afetividade, criando condições
para o despertar das potencialidades humanas em suas rela-
ções consigo, com o outro e com a totalidade. Essa abordagem
coloca a vida no centro da existência. Nela, o ser humano reti-
ra-se do seu trono de senhor do mundo, e torna-se irmão das
estrelas, das árvores e de todos os seres vivos, e, reconhece no
outro ser humano uma pessoa plena de saberes.

Concluímos, concordando com a autora, que o tema
i'diálogo", muito mais do que objeto de divulgação, seja viven-
ciado em todos os lugares, para facilitar a convivência huma-
na, restabelecendo, mais e mais o direito de cada um de ser
escutado e compreendido. Desta forma, a educação para uma
cultura de paz encontrará ambiente propício para a formação
de pessoas comprometidas com a formação de valores éticos
que conduzam ao bem viver, à justiça social.
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EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS: UMA EXPERIÊNCIA NO 2º ANO DO
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO

Angelina do Nascimento Silva
Francisca Eliana Santos da Silva

Introdução

Neste trabalho pretendemos esboçar uma experiência
significativa que tivemos com os alunos do 2º ano do Ensi-
no Fundamental I, em uma escola pública do município de
Cascavel, Ceará, na qual trabalhamos com Valores Humanos,
utilizando contação de histórias infantis, seguindo as orienta-
ções do Programa Cinco Minutos de Valores Humanos'.

Vale ressaltar que a iniciativa em discutir sobre Valores
a partir de nossas atividades pedagógicas, surgiu com as
observações realizadas na sala de aula de alfabetização. As
crianças apresentavam comportamentos agressivos entre si
e situações diárias de conflitos causando, desta forma, difi-
culdades no processo de ensino/ aprendizagem e convivência
grupal. Diante disso, foi necessário pensar e repensar estra-
tégias de como lidar com esses desafios e tentar modificar as
atitudes negativas das crianças. No entanto, percebemos a
necessidade de ficarmos um tempo em sala de aula para falar-
mos com os alunos sobre as suas atitudes para com os colegas.
e assim possibilitar às crianças refletirem e melhorarem suas
ações, pois a escola tem um papel fundamental no desenvolvi-
mento social, cognitivo, afetivo, e, principalmente, no aspecto
da formação cidadã dos seus estudantes.

Para tanto, procuramos debater questões, referentes
aos valores, partindo de uma roda de contação de histórias.

1Disponível em: www.cincominutor.org.br



e das próprias vivências pessoais de algumas crianças. Após
a leitura da história mediávamos o diálogo entre os alunos,
construindo conexões na troca de saberes prévios.

Acreditamos que o papel da escola está além da organi-
zação dos conhecimentos científicos e da transmissão de re-
gras disciplinares, pois o sistema curricular de ensino deveria
se apropriar da Educação em Valores Humanos, para contri-
buir na formação integral discente, quanto ao desenvolvimen-
to das virtudes humanas.

Na realização deste estudo, utilizamos a pesquisa biblio-
gráfica, principalmente os livros do Grupo de Pesquisa Cultura
de Paz, Juventudes e Docentes da Universidade Federal do Ce-
ará. Além disso, usamos também a pesquisa-ação, registramos
as impressões e as falas espontâneas das crianças. Frisamos,
ainda, que buscamos apoio no Programa Cinco Minutos em
Valores Humanos, o qual tivemos a oportunidade de conhecer
durante os estudos no grupo de pesquisa mencionado.

Dialogando com as Crianças sobre Valores: entre Rabiscos, Risos e
Histórias

"Solidariedade é compartilhar a merenda e ajudar o
coleguinha na escola." (V.F.S. 8anos)

Falar de Valores Humanos e educação é debatermos
processos de aprendizagens, e acima de tudo discutirmos for-
mação cidadã na comunidade escolar. Para Castro e Matos
(2012, p.S8) "a escola é o espaço de destaque para realizarmos
um trabalho voltado para a Educação em Valores, visto que
seu papel diante da sociedade é formar" (p.S8). Diante disso
visualizamos a discussão sobre Valores Humanos na sala de
aula como de profunda relevância, principalmente se deseja-
mos uma sociedade mais justa e sem violência.
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Valores constituem o conjunto de qualidades que nos
distinguem como seres humanos independentemente
de credo, raça, condição social ou religião, estando pre-
sentes em todas as filosofias ou crenças religiosas. São
inerentes à condição humana e dignificam e ampliam a
capacidade de percepção do ser consciente, que tem no
pensamento e nos sentimentos sua manifestação palpá-
vel e aferível. São qualidades que os homens consideram
importantes, como a verdade, retidão, paz, amor e não
violência, que unificam e libertam as pessoas do indivi-
dualismo, enaltecendo a condição humana e dissolvendo
preconceitos e diferenças (AHMAD, 2013, P.3).

Discutir com as crianças sobre Valores resultou numa
experiência significativa, transformadora, de troca de sabe-
res, pois eles expressaram, por meio de palavras, desenhos e
gestos suas opiniões sobre Valores Humanos, mesmo alguns
não tendo tanta compreensão ainda sobre os valores, foi um
momento prazeroso e de descoberta. Durante a roda de con-
tação de histórias, falaram como "gente grande", e suas falas
apresentavam um pouco de suas histórias.

Percebemos que é preciso também debater sobre valo-
res não só com os alunos, mas também com as suas famílias,
pois estudar e refletir sobre Educação em Valores é um traba-
lho expansivo e multiafetivo.

É importante promover vivências em que as crianças
se sintam cativadas a refletir sobre seus próprios valores, e
o educador deve reaprender com elas sobre amor, respeito,
afeto e cuidado ..

Precisamos voltar nossos olhares para as crianças que
estão crescendo em uma sociedade alienada e totalmente con-
sumista, na qual as coisas materiais recebem uma proporção
de grandeza e importância pelos sujeitos.

Comungamos com Castro e Matos (2012, P.39) pois
compreendem que:
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[...] a educação em valores humanos está relacionada á
dimensão da afetividade, isto é desenvolver e socializar
uma prática educativa diferenciada, que perceba o su-
jeito na educação em sua totalidade, diante do mundo
atual em que cada vez mais se considera o material e
menos o espiritual.

Para realizar um trabalho de qualidade é necessário
uma relação afetiva com ele para, assim, podermos colher
bons frutos e termos a certeza de estar fazendo algo que tem
sentido e significado para nossa formação e crescimento espi-
ritual, portanto, desenvolver com os alunos este trabalho pos-
sibilitou uma reflexão sobre o fenômeno educacional e o papel
da instituição escolar na sociedade.

Notamos, durante a fala das crianças, a importância de
se trabalhar com valores e iniciar esse estudo nos ciclos de al-
fabetização acarreta muitos pontos positivos, como o processo
de formação de caráter dos alunos. Vale ressaltar ainda que
construímos com as crianças uma relação de partilha sobre va-
lores e sentimentos que fazem parte da história familiar deles.

o trabalho com os valores humanos na educação é
relevante, pois por meio dele trazemos ensinamentos
voltados para uma ação significativa para que possamos
atuar positivamente diante da realidade que nos cerca.
Carrega, portanto, uma proposta diferenciada, por
despertar na sociedade aspectos voltados para vermos
se nossas relações são saudáveis, se nos colocamos
diante da situação vividapelo outro independentemente
de credo e etnia, e se nossas ações estão voltadas para
potencializar o melhor que existe em nós. (CASTROe
MATOS,2012, p.S8)

Percebemos, com a oralidade dos alunos, que a trans-
ferência de valores e o aprendizado deles dependem muito de
suas crenças, religião, classe social, preferências e sentimentos.
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Durante a leitura de um conto fictício no qual abordá-
vamos o valor responsabilidade, uma criança indagou o se-
guinte: "Tia, responsabilidade é cuidar dos filhos da minha
mãe? Porque eu fico com eles (aluna de 8 anos). Na partilha
foi possível saber que a aluna estava sendo responsabilizada
por ações para além de suas possibilidades enquanto criança.
Outro aluno narra que responsabilidade para ela "é cuidar de
seus brinquedos, cadernos, todas as suas coisas" (aluno de 7
anos). Tivemos duas visões sobre responsabilidade diferen-
tes, pois a construção desse conceito é elaborado de acordo
com as experiências de cada criança.

Valores Humanos: uma Semente a Ser Cultivada na Escola

"Amar o coleguinha é cuidar da nossa semente o cora-
ção" (M.S.M. 7 anos)

Aproposta do programa Cinco Minutos de Valores Hu-
manos contribuiu, de modo relevante, no trabalho que nos
propusemos a realizar na sala de aula do 2° ano do ciclo de
alfabetização, pois a metodologia apresentada pelo Programa
facilitou o estudo com as crianças sobre valores, além de pos-
sibilitar o incentivo à leitura e a escrita. Tivemos também a
oportunidade de conhecer melhor nossos alunos, e fortalecer
os laços afetivos e de confiança com as crianças, diariamente.

°programa Cinco Minutos de Valores Humanos é um
projeto social sem fins lucrativos, idealizado por um
grupo de pessoas interessadas em promover o trabalho
com valores na escola. A proposta busca favorecer a
interlocução entre alunos e professores do ensino fun-
damentallevando-os a construir, de forma reflexiva,
uma formação que valoriza as diversas potencialidades
do educando (NASCIMENTO, MATOS e CASTRO,
2010, P-43).
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Precisamos construir com nossos alunos um conjunto
de valores que possa ser disseminado dentro e fora do espaço
escolar. A educação ainda é um caminho para se chegar numa
sociedade melhor, por isso é dever da escola proporcionar
subsídios que possibilitem essa oportunidade.

É importante destacar que discutir valores é também
plantar a semente da cultura de paz na escola, por isso, se cul-
tivarmos nas crianças boas ideias e ações, brotarão atitudes
positivas e construtivas dentro e fora do espaço escolar.

Tendo em vista a educação como sendo algo transfor-
mador, visualizamos a necessidade de incorporar na sala de
aula o conhecimento sobre os valores, oferecendo aos alunos
a oportunidade de aprender sobre atitudes conflituosas, par-
tindo de suas próprias vivências.

Tivemos a oportunidade de perceber o aprendizado e o
amadurecimento das crianças em situações rotineiras de sala
de aula, por exemplo, em determinada ocasião uma funcionária
da cantina passou nas salas informando que não haveria me-
renda. Diante desta situação, os alunos que haviam levado lan-
ches compartilharam com seus colegas. Com este simples ebelo
gesto de solidariedade, união e amizade, as crianças demons-
traram resultados satisfatórios do trabalho com valores em sala
de aula. Elas agiram naturalmente, sem nenhuma intervenção,
e nem esperaram nossas sugestões, portanto, na aula seguinte
discutimos sobre a atitude generosa que eles tiveram.

Concordamos com Barros e Barreira (2012, p.1S8) que
afirmam:

[...] é preciso entendermos que faz parte da educação a
vivência e a reflexão sobre valores para que os mesmos
sejam incutidos na vida pessoal e social dos estudantes
e docentes. Não somente relacionados aos papéis de-
sempenhados no âmbito escolar, mas como cidadãos
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planetários, sincronizados com uma percepção da
Terra e da humanidade como uma "cidadania integral",
comprometida com valores éticos e espirituais que per-
meiem as esferas social, política, cultural, econômica.

Podemos considerar que discutir valores na escola é
resgatar e reviver com os alunos e professores a vontade de
sermos melhores a cada dia, e pensar que nossas atitudes po-
dem transformar a realidade em que vivemos. Vale salientar
também que debater questões sobre a educação em valores é
tecer assuntos sobre educação para a paz, que é uma temática
pertinente, e deve ser construida na comunidade escolar, em
prol de uma educação transformadora.

A Educação Para a Paz pede uma escola voltada para a
comunidade na qual se insere sua atuação não se limi-
ta ao utopismo pedagógico da revolução por meio da
educação, mas sim de procurar esclarecer e trabalhar
com os sujeitos quanto ao seu potencial modificador das
realidades (NASCIMENTO,2012, P.76).

Acreditamos que para afastar do espaço escolar o grande
fantasma que é o bullyng, devemos cuidar espiritualmente e da
formação cidadã de nossos educandos, pois desejamos formar
sujeitos melhores e conscientes de suas atitudes, por isso nossa
caminhada tem início desde cedo na escola, e proporcionar aos
alunos discussões e compreensão sobre os valores humanos,
fortalecendo a responsabilidade da escola com a sociedade, e
principalmente quanto aos sujeitos que dela precisam.

Considerações Finais

Nesta investigação, observamos que o trabalho com Va-
lores Humanos se faz necessário no lócus escolar, principal-
mente no combate à violência e o desrespeito com o próximo.
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E ainda tivemos a oportunidade de refletir com nossas crian-
ças os valores que estão sendo apresentados no meio em que
vivemos além disso, percebemos que debater sobre a Educa-
ção em Valores Humanos vai além dos muros da escola, pois
é um aprendizado para a vida.

Entendemos que a criação de programas que venham
possibilitar o estudo de valores humanos e cultura de paz tem
um papel fundamental no processo de aprendizagem e na for-
mação do caráter dos sujeitos. O ambiente escolar é um dos es-
paços principais onde se deve discutir e estudar esses assuntos.

Assim, por meio deste trabalho com valores, os alunos
podem aperfeiçoar-se, melhorar e buscar outras posturas
diante de situações de conflitos e aprendam que devem mos-
trar e dar seu melhor para o próximo.

Percebemos que a metodologia do Programa Cinco Mi-
nutos contribuiu bastante na relação de aproximação entre
educadores e educandos. No decorrer dos diálogos, os alunos
refletiam suas atitudes e percebiam suas ações positivas e nega-
tivas, ainda construíam formas de como mudar essas atitudes.

No que concerne a concepção de Valores Humanos, dis-
cutimos a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e de suas
necessidades apresentadas no convíviodiário.

Apesar do curto tempo deste trabalho com Valores no
2º ano do ciclo de alfabetização na escola, entendemos que
toda a comunidade escolar precisa ser motivada a expandir
esse trabalho sobre valores humanos com os seus educandos,
e uma educação diferenciada, mais preocupada com o ser hu-
mano, por isso esperamos ter plantado no coração de nossos
alunos um ponto de luz que continue a brilhar nas suas ações
e relações com as pessoas.

Por fim, consideramos que estudar valores é contribuir
para uma sociedade mais justa e com menos violência, então
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precisamos buscar trabalhar em parceria com escola, família,
alunos e professores, e juntos alicerçarmos a cultura de paz
nas nossas vidas.

Referências Bibliográficas

AHMAD, Fernanda Broll Carvalho. EDUCAÇÃOPARAVA-
LORES: UMAALTERNATIVAPARAA CONVIVÊNCIAHU-
MANA.Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Edição Mai-Ago. Disponível em: WWW.mp.rs.gov.br. Acessa-
do em: 11set. 2013
BARROS,Paulo Sergio; BARREIRA,Lilia Cristian. Princípios
para um mundo sustentável: a educação fundamentada em
valores. In: MATOS, Kelma Socorro Lopes de (org.). Cultu-
ra de paz, ética e espiritualidade IH. Fortaleza: Editora UFC,
2012. P.157- 170.
MATOS,Kelma Socorro Lopes de; CASTRO,Lívia Maria Du-
arte. Valores Humanos e afetividade conceitos importantes
para a construção de relações no espaço escolar. In: MATOS
Kelma Socorro Lopes de (org.). Cultura de paz, ética e espiri-
tualidade IH. Fortaleza: Editora UFC, 2012. P·55- 67.
NASCIMENTO, Elizângela Lima do; MATOS, Kelma Socorro
Lopes de; CASTRO,Lívia Maria Duarte. Valores Humanos na
escola em Cinco Minutos. In: MATOS, Kelma Socorro Lopes
de (org.). Cultura de paz, ética e espiritualidade. Fortaleza:
Editora UFC, 2010. P-42- 49.
NASCIMENTO,Elizângela Lima do. Semeando paz nas esco-
las do Bom Jardim: estudo de caso no curso Jovens Agentes
da Paz - JAP.Dissertação (Mestrado). Fortaleza, Universida-
de Federal do Ceará, 2012.
PROGRAMA,Cinco Minutos. Disponível em: www. Cincomi-
nutor.org. br. Acesso em: 6 mai.2013.

160 ~ ANGELINA DO NASCIMENTO SILVA· FRANCISCA ELlANA SANTOS DA SILVA



ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENAS
ALTERNATIVAS: UMA PRÁTICA INCLUSIVA PROMOTORA

DE CULTURA DE PAZ

Maria Edilãnia Matos Ferreira
Natasha Tuanny Lopes Silva

Tácito Saraiva de Sousa Lucena
Daniela Dias F. Sampaio

Introdução

o objetivo do presente trabalho consiste na articula-
ção possível entre práticas inclusivas e a escolarização en-
quanto cumprimento de pena alternativa, bem como os im-
pactos que esta ação pedagógica tem na promoção de uma
Cultura de Paz. De acordo com Rocher (1981, p.8S), a socia-
lização é um:

[...] processo pelo qual ao longo da vida a pessoa humana
aprende e interioriza os elementos sócio-culturais do
seu meio, integrando-os na estrutura de sua personali-
dade sob a influência de experiências de agentes sociais
significativos, e adaptando-se assim ao ambiente social
em que deve viver.

Partindo desse pressuposto, a ressocialização nada
mais é do que uma nova tentativa do estado de possibilitar
aos sujeitos apenados elementos socioculturais que desempe-
nham um papel-chave no que diz respeito ao entendimento
das leis. Tais elementos serão regulados por instituições como
escola, trabalho, família. Compreendemos, portanto, que não
existe uma causa para a criminalidade, mas fatores que falha-
ram na sua execução e contribuem para isso. Entendemos que
investir em projetos que trabalhem na ressocialização desses
sujeitos é papel do Estado.
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Para Hofmeister (2002), o identificado r de exclusão ou
inclusão social parte da possibilidade da construção de rela-
ções sociais. Isto é, para estar incluído socialmente, o indiví-
duo precisa, através de alguma atividade, seja ela laboral, de
escolarização ou qualquer outra, ter a possibilidade de desen-
volver relações sociais.

Em se tratando de inclusão através da escolarização,
Rodrigues (2006) comenta que uma educação para ser inclu-
siva implica, antes de tudo, a não exclusão de qualquer aluno
de uma comunidade escolar. Para seguir essa visão é necessá-
rio que haja um desenvolvimento das políticas, práticas e cul-
turas que valorizem o atributo de cada aluno na sua constru-
ção de conhecimento não só educacional, mas também social
e pessoal. Segundo Jares (2007), o sistema educacional pode
facilitar, por meio da troca interpessoal, em espaços educati-
vos instrumentos relacionados à aprendizagem de uma cultu-
ra de paz, que entre outros princípios, valoriza a diversidade.

Para atender as prioridades do ensino inclusivo é pre-
ciso que haja uma qualificação na formação inicial dos pro-
fessores, integrando disciplinas referentes às "Necessidades
Educativas Especiais" e seus afins, para que saibam como
lidar em situações com as quais não esperavam se deparar.
Jares (2007) aponta que na escola tradicional a violência pode
aparecer como resposta a situações cotidianas, entendemos
que o não respeito ao diferente pode ser um tipo de violência,
cabendo aos educadores se preparar para orientar seus edu-
candos e incentivá-los a uma cultura de paz.

Ainda hoje se tem o hábito de classificar como diferente
tudo e todos que estão "fora de um padrão de normalidade",
não importando se é em âmbito físico, mental ou social. To-
davia, conforme defende Rodrigues (2006), todos nós somos
diferentes e, essa diferença é uma característica comum do ser
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humano, e não como algo para ser visto como negativo. Neste
entido, Jares (2007, P-4S) afirma:

Educar para a paz é uma forma particular de educação
em valores. Toda educação leva consigo, consciente e
inconscientemente, a transmissão de um determinado
código de valores. Educar para a paz pressupõem a edu-
cação a partir de- e para- determinados valores, como a
justiça, a cooperação, a solidariedade, o compromisso,a
autonomia pessoal e coletiva, o respeito, ao mesmo
tempo que questiona os valores contrários a uma cultura
de paz, como a discriminação, a intolerância, o etnocen-
trismo, a obediência cega, a indiferença e a ausência de
solidariedade, o conformismo.

Desta forma, é através de uma perspectiva inclusiva que
a escola promove essa percepção de que todos os alunos são
diferentes, cada um com suas singularidades e, principalmente,
com suas potencialidades. O que precisa ser aperfeiçoada é a
forma de ensino, é a pedagogia trabalhada em sala de aula, ten-
o como foco a participação e valorização de todos os alunos.

A Educação Inclusiva tem como proposta um serviço
izualitário em qualquer situação, afinal este é um direito uni-
.ersal que deve ser exigido pela população. Entendemos, por-
tanto, que uma educação inclusiva promove a Cultura de Paz.
Para Milani (2013, P.31) construir uma cultura de paz é:

[...] promover as transformações necessárias e indis-
pensáveis para que a paz seja o princípio governante de
todas as relações humanas e sociais. São transformações
que vão desde as dimensões dos valores, atitudes e esti-
los de vida, até a estrutura econômica e jurídica, as re-
lações políticas internacionais e a participação cidadã".

Pensando nessa busca por uma igualdade, pela inclu-
são, não só educativa mas também social é que pretendemos
presentar o processo de escolarização com pessoas em cum-
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primento de penas alternativas enquanto prática inclusiva e
ação promotora da paz. Assim, para melhor compreendermos
a lógica da inclusão via princípio penal, precisamos entender
um pouco sobre sistemas que a justiça pode "enviesar".

Penas Restritivas de Direitos: O Que São?

De acordo com Mendonça e Pessoa (2008), existem
três tipos de sistemas que a justiça criminal pode cumprir: re-
tributivo, reabilitador e restaurador. No sistema retributivo,
a justiça trata tão somente de punir quem praticou um crime,
inibindo qualquer foco ressocializador, o que contradiz o esta-
do democrático de direito. No sistema reabilitador, a lógica da
justiça é aplicar a pena de privação de liberdade, com foco na
ressocialização do sujeito apenado, e não na ideia vingativa do
primeiro sistema. Por fim, no sistema restaurador, a justiça
objetiva adotar uma medida em que o dano feito à vítima seja
reparado, o apenado seja ressocializado, e previna o apareci-
mento de novos delitos.

Na lógica da sociedade atual, fanaticamente alardeada
pelos holofotes dos programas sensacionalistas de informação,
vivemos com o pensamento do sistema retributivo. Excluindo
a reinserção social, os criminosos que são submetidos ao siste-
ma prisional brasileiro trazem custos gigantescos à sociedade
em termos econômicos e sociais, e o aumento da criminalidade
está diretamente ligado à falta de políticas públicas.

Segundo Thompson (2002), três são as finalidades do
encarceramento: a) a punição contra o mal causado à socieda-
de; b) a prevenção de novas infrações, através da intimidação
do infrator e de possíveis criminosos; c) e a reabilitação do
condenado. Porém, consideradas as condições físicas do sis-
tema prisional brasileiro, não se pode contar com esse último
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item, uma vez que a convivência num ambiente penitenciário
tem influência direta no caráter do homem e nos desvios mo-
rais. Quanto maior o tempo de pena a cumprir, mais graves
serão as implicações desse ambiente na vida do encarcerado.

Para Adorno (1991) a falência do sistema prisional
brasileiro pode ser resumida alinhando-se alguns fatores: a
superlotação carcerária, as precárias e as vezes faltosas con-
dições de higiene, a alimentação degradante, a problemática
assistência médica,jurídica, social, educativa e laboral, a cons-
tante violência entre os próprios apenados, e entre estes e os
agentes da lei. Em contrapartida, se observarmos os artigos 10
ao 27 da Lei de Execução Penal (LEP), veremos um aparato de
elementos que tratam de garantir ao apenado assistência nas
seguintes esferas: material, saúde, jurídica, educacional, so-
cial e religiosa, além da assistência ao egresso, quanto a rein-
tegração social. No entanto, o sistema deixa a desejar quanto
as suas atribuições. Corroborando essa ideia, ainda temos a
precariedade de recursos e instrumentos que não preparam
os presos para a sua ressocialização, considerando o "objetivo
último da justiça penal", proferido pela Organização das Na-
ções Unidas- ONU, qual seja, a "reinserção social." (GURGEL,
2008). O autor acrescenta:

Aolongo da história, diversas formas de punição foram
adotadas. A conduta que afronta a ordem instituída foi
objeto de repressão através de banimento, escravidão,
suplício, morte e encarceramento. Nenhuma dessas
ações logrou êxito satisfatório e perene. Apena de prisão
representa uma destas últimas tentativas de efetivamen-
te punir o agente do crime e reduzir a prática delitiva.
O que se vê na realidade em muito dista de resultados
eficazes (GURGEL, 2008, P.147).

Considerando essas contradições foi possível a substi-
tuição da pena de restrição de liberdade pela pena alternati-
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va ou pena restritiva de direitos - PRDs. Estas, por sua vez,
passaram a compor o Código Penal Brasileiro - CPBsob a Lei
na 9.714/98. Uma vez observada a tipologia do delito, a pena
poderá, na sua totalidade, ser cumprida em liberdade.

Art. 44. Aspenas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4
(quatro) anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo;
11- o réu não for reincidente em crime doloso;
111- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do condenado, bem como os motivos
e as circunstâncias indicarem que esta seja suficiente
(BRASIL, 1998).

Conforme disposto no artigo 43 do CPB (BRASIL.
1998), as Penas Restritivas de Direito são: "prestação pecuni-
ária; perda de bens e valores; prestação de serviço à comuni-
dade ou a entidades públicas; interdição temporária de direi-
tos e limitação de fim de semana.

Para Mendonça e Pessoa (2008), a ressocialização de
apenados está ligada às penas restritivas de direitos, pois nela
a sociedade tenta, junto ao autor do delito, a resolução dos
próprios problemas, como é o caso da prestação de serviço co-
munitário, pois garante à sociedade o reparo de alguns danos,
e não tira do apenado o convívio social. A exposição de réus
primários ao convívio de toda espécie de criminosos colocan-
do-os, inclusive, no mesmo patamar de criminosos hediondos,
corrobora para o crescente aumento da reincidência criminal.

O tipo de pena a ser cumprida parte de uma entrevista
realizada pela equipe técnica 1 da Vara de Execução de Penas

1A equipe técnica é composta por psicólogo e assistentes sociais e seus respectivos
estagiários.
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Alternativas da Comarca de Fortaleza- VEPA, junto ao ape-
nado, visando conhecer a sua realidade - contexto familiar,
atividade laboral exercida, uso nocivo de álcool ej ou outras
drogas, relações interpessoais, entre outros; a fim de propor
a atividade mais adequada à sua realidade. No estado do Cea-
rá, as maiores indicações para o cumprimento dessas penas
têm-se dividido entre prestação de serviços à comunidade e o
projeto de escolarização, que abordaremos a seguir.

A partir de dados relativos ao nível de escolarização dos
apenados foi possível à VEPA pensar na necessidade de rein-
serir essas pessoas na escola, considerando também, o desejo
crescente dos apenados na retomado de um tempo que para
muitos foi deixado para trás. Desse modo, uma parceria en-
tre a VEPA e a Secretaria de Educação do Estado do Ceará,
possibilitou concretizar o Programa de Escolarização que teve
início em agosto de 2003, com o objetivo de favorecer a inclu-
são social dos cumpridores de Penas Restritivas de Direitos
(PRD's) através do processo educativo. Algumas declarações e
estatutos foram desenvolvidos em âmbito nacional e mundial
para determinar que a educação é um direito inalienável de
todo ser humano. Dentre eles está o artigo 26 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948 (BRASIL, 1998a);
a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 (UNICEF,
2004); as Diretrizes da Declaração Mundial sobre Educação
para Todos em Jomtien, de 1990; o Fórum Mundial de Edu-
cação, realizado em Dakar, Senegal (2000) e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990).

Percebemos o quanto foi viável a criação do Programa
de escolarização, deixando clara a ideia de que ele não se
limita ao mero cumprimento da pena, apesar de ser o foco
primeiro. Como o próprio nome da instituição que abriga o
projeto de escolarização suscita a metodologia de ensino do
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A memorização mecânica do perfil do objeto não é
aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo, o
aprendiz funciona muito mais como paciente da trans-
ferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito
crítico, epistemologicamente curioso, que constrói o
conhecimento do objeto ou participa de sua construção.

local se ancora nas contribuições de Paulo Freire. Segundo
Patto (2002 P.77) Freire critica o que denomina escolariza-
ção bancária, pela qual o educador deposita o conhecimen-
to no educando, e propõe a chamada educação libertado-
ra pela qual o educando é percebido como agente ativo no
processo de aprendizado. Nas palavras de Freire (1996), a
capacidade de aprendizado transpõe a memorização dos ob-
jetos em si, considerando que o sujeito não se implica, pois
não se trata de uma relação dialética entre o ser humano e o
conhecimento:

Procedimentos Metodológicos

o Centro Educacional de Jovens eAdultos - Paulo Frei-
re (CEJA-PF) é uma escola estadual que, como o próprio nome
indica, propõe a escolarização de jovens e adultos através
da metodologia de ensino freiriana que, nos finais de sema-
na, acolhe o programa de escolarização de Pena Alternativa,
uma alternativa de Limitação de Fim de Semana (LFS). Nesse
espaço as aulas acontecem aos sábados de 13 às 18 horas e
aos domingos de 8 às 13 horas (5 horas diárias), conforme o
ArtA8 § único do CP, que dispõe sobre as penas de Limitação
de fins de semanas - LSFs, (BRASIL, 1998). O CEJA-PF tem
por estratégia a acolhida e enturmação dos alunos segundo
as necessidades de aprendizagem de cada um deles, além da
efetivação de parcerias, visando a realização de diversas ativi-
dades didático-pedagógicas.
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A referida instituição abrange três turmas de ensino
de jovens e adultos (EJA): EJA 1, EJA2 e EJA3. O primeiro
diz respeito à alfabetização de seus beneficiados; o segundo
engloba matérias de Português e Matemática, e o terceiro
compreende as áreas de Ciências, História, Geografia, Artes,
Português e Matemática. Além disso, os alunos têm aulas de
Educação Física aos sábados.

A equipe do CEJA-PF, conta com uma coordenadora,
quatro professoras (sendo uma de Educação Física), duas
estagiárias de psicologia, uma cozinheira e um porteiro.
Para a realização desse trabalho, aplicamos entrevista semi-
-estruturada, junto a duas professoras e a coordenadora do
projeto, as quais, no decorrer da discussão, serão denomina-
das de Entrevistadas A, B e C. De posse do material coletado
em campo, procuramos articular os dados colhidos com os
seguintes temas: inclusão social; educação inclusiva; penas
alternativas;projeto de escolarização, e cultura de paz, a fim
de estabelecermos uma relação entre o cumprimento de pena
pela escolarização, enquanto perspectiva inclusiva e ação pro-
motora da paz.

o Diálogo no Processo Educativo: Incluindo e Promovendo a Paz

A inclusão social de pessoas em cumprimento de pena
aparece nas falas seguintes enquanto desafio à condição de
apenado. Na outra vertente, a escolarização mostra-se en-
quanto mola propulsora ao desafio lançado:

Acredito que oportunizar a escolarização é oprimei-
ro passo. Porém, só isso não basta, pois a sociedade
também precisa enfrentar essa problemática com
menos preconceito. Acreditar na mudança de com-
portamento dos cumpridores e dar-lhes oportunidades
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iguais ainda é um grande desafio a ser enfrentado
(Entrevistada B).

Não há como deixar de pensarmos a articulação do pro-
cesso educativo enquanto ferramenta que subsidia a inclusão
de pessoas em cumprimento de pena, no contexto social mais
amplo. Isso porque ao tratarmos da relação possível entre
inclusão social e medida socioeducativa de escolarização foi
possível perceber a importância da educação enquanto propi-
ciadora dessa inclusão

Quando os alunos percebem seus avanços na apren-
dizagem e eles começam a se sentir mais capazes.
Ficamos muito felizes quando eles nos contam que
conseguiram emprego, ou então que conseguiram se
reconciliar com sua família, enfim os resultados de
mudança de vida apresentados por eles nos fazem
acreditar que todo o nosso esforço (escola/VEP A) não
é em vão (ENTREVISTADA B).

o público da instituição é caracterizado pela Entre-
vistada "A" como "[...] sem nenhum estímulo. Sofridos, com
relatos de vida muito tristes." Porém no decorrer das ativi-
dades há uma alteração nessa postura, conforme comenta a
entrevistada C: "mas à medida que vão construindo novos
conhecimentos passam a participar mais ativamente das
aulas". Nessa perspectiva, podemos pensar o papel da edu-
cação segundo Gurgel (2009) enquanto a democratização do
conhecimento que forma cidadãos críticos e conscientes de
sua realidade. Ainda que se trate de pessoas que cometeram
delitos, isso não lhes retira a condição de sujeitos capazes de
dar um novo rumo a sua história, segundo os profissionais en-
trevistados. Fato que está expresso na fala seguinte:

A metodologia de ensino valoriza o conhecimento
prévio dos alunos, por esta razão é realizado um
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diagnóstico inicial logo na chegada, cujo objetivo
é identificar a situação de aprendizagem atual em
que eles se encontram. Mediante resultado, são en-
turmados no nível de EJA que vai assegurar que seu
processo educacional seja continuado, progressivo e
que permita ao aluno a percepção desse avanço. Os
conteúdos vistos pelos alunos compõem a base curri-
cular para o nível do ensino fundamental, e os temas
trabalhados são contextualizados com a realidade
(Entrevistada B).

E nesse sentido podemos articular o procedimento ado-
tado de inclusão dos conhecimentos dos alunos com a educa-
ção dialógica postulada por Freire (1986, p.64) em que o autor
defende que "o diálogo deve ser entendido como algo que faz
parte da própria natureza histórica dos seres humanos. É par-
e de nosso progresso histórico do caminho para nos tornar-
mos seres humanos". Assim, podemos dizer que é através do
diálogo que temos a possibilidade de nos transformarmos em
sujeitos críticos e comunicativos, refletindo sobre a realidade
tal como a fazemos e refazemos.

É imprescindível reconhecer que o diálogo existente en-
Ll'eum educador e seu aluno é uma construção feita por am-
bos, pois o educador sempre irá refazer sua forma de perceber
o objeto através da capacidade dos seus alunos, como ressalva
Freire (1986, p.6S) ao afirmar que:

O diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos
alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto
de estudo. Então, em vez de transferir o conhecimento
estaticamente, como se fosse uma posse fixa do profes-
sor, o diálogo requer uma aproximação dinâmica na
direção do objeto.

Esse pensamento foi apresentadas na fala de uma das
professoras, quando afirma:
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oprofessor é sempre mediador do conhecimento epara
isso, odiálogo é aprincipalferramenta nesseprocesso.
O educador deve ser sempre parceiro, o que apresenta
o caminho e nunca o detentor do conhecimento, por isso
sem diálogo é impossível se construir conhecimentos
(Entrevistada C).

Acreditar no potencial dos participantes é sem dúvida

uma ferramenta imprescindível utilizada pela instituição, que

trata alunos como pessoas com potencial e não como apena-

dos, isso é expresso pelos profissionais, o que vem ao encontro

do que Freire (1996, p.81) comenta sobre a necessidade de se
ter esperança no ofício de ensinar:

É preciso ficar claro que a desesperança não é maneira
de estar sendo natural do ser humano, mas distorção da
esperança. Eu não sou primeiro um ser da desesperança
a ser convertido ou não pela esperança. Eu sou, pelo
contrário, um ser da esperança que, por "n" razões, se
tornou desesperançado. Daí que uma das nossas bri-
gas como seres humanos deva ser dada no sentido de
diminuir as razões objetivas para a desesperança que
nos imobiliza.

Logo, foi possível perceber, com a entrevista, o senti-

mento de acolhida que as docentes desprendiam no seu com-

promisso com o ensino, quando uma delas afirmou:

Sou motivada pela certeza de contribuir com a formação
dos nossos alunos. Educamos pelo exemplo na forma
como lidamos com as situações, como respeitamos e
valorizamos as pessoas. Mesmo com as dificuldades,
acredito que todos têm capacidade de aprender e mudar
o status quo, isso me motiva a conviver com pessoas com
as quais tenho aprendido muito ao longo de sete anos
em que estou no projeto (ENTREVISTADA B).

Sendo assim, como argumentou Milani (2013) para

construir uma Cultura de Paz precisamos pensar e atuar nos
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níveis micro (indivíduo, comportamento, família, comunida-
de e interações sociais) e macro (processos sociais, políticas
públicas, estruturas institucionais e programas educativos). O
programa aqui exposto, bem como os educadores entrevista-
dos, funcionam e agem de acordo com o exposto.

Considerações Finais

A articulação da fundamentação teórica com as entre-
vistas nos permitiu perceber a importância do projeto de es-
colarização enquanto via de inclusão social das pessoas em
cumprimento das Penas Restritivas de Direitos. A escolari-
zação nesse espaço configura-se como oportunidade de cres-
cimento e engrandecimento pessoal seja para professores ou
alunos, uma vez que o diálogo entre as partes permeia a rela-
ção ensino-aprendizagem.

Por mais imprescindível que se faça o conhecimento
teórico, é na prática que conseguimos visualizá-lo. O contato
com o objeto de estudo nos possibilita uma articulação viven-
cial dos conceitos. É essa a sensação que restou depois de per-
corrido esse "pequeno trecho" de uma das facetas do "mundo
exclusivo" onde nos fazemos sujeitos. Poder conhecer, de per-
to, os atores desse estudo, foi algo engrandecedor. Acreditar
no potencial humano compõe o nosso fazer enquanto pessoas
e profissionais. Não se deixar desvanecer pelas dificuldades
impostas, buscando sempre saídas, apesar das limitações de
cada espaço, deve ser o nosso maior compromisso. Concorda-
mos com Milani (2013) quando afirma que para construir algo
tão grandioso como a Cultura de Paz, precisamos de projetos
consistentes e estratégicos, que envolvem mudanças nos ní-
veis micro e macro, de forma complementar.
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PAZ POSITIVA, PAZ NEGATIVA E O CONFLITO COMO ELEMENTOS
CENTRAIS NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Nei Alberto Salles Filho

Educação para a Paz: Campo de Conhecimento em Construção no Brasil

Passada mais de uma década dos primeiros estudos
acadêmicos sérios sobre a Cultura de Paz e a Educação para a
Paz no Brasil, precisamos fazer ou refazer algumas questões
norteadoras para refletir nos pontos que avançamos e sobre
os quais ainda é necessário nos debruçarmos. Portanto, reco-
locar a discussão sobre Cultura de Paz e Educação para a Paz
no Brasil é lançar mais questões na construção deste campo
de conhecimento. O que pautamos é a necessidade de pensar
as noções da violência, da Cultura de Paz e Educação para a
Paz de forma complementar e, ao mesmo tempo, preservando
as diferenças importantes entre si. Tal diferenciação é impor-
tante à medida que se procura inserir a Educação para a Paz
decisivamente na discussão educacional, não como apêndice
ou um mero projeto escolar, mas como um conhecimento ba-
lizado em dimensões teóricas e vivências passíveis de organi-
zar uma metodologia de trabalho.

Ao longo das últimas décadas nos habituamos a ouvir
e falar da Cultura de Paz como uma busca, que para além da
dimensão religiosa esteve ligada à espiritualidade, à aborda-
gem holística e a uma ideia de valores universais. Através da
Organização das Nações Unidas (ONU), o discurso sobre a
Cultura de Paz tornou-se parte da humanidade, nos diferen-
tes continentes, entre o período do final da Segunda Grande
Guerra Mundial (anos 1940) até a primeira década do século
XXI. Tal discurso, mesmo permeado pelos Direitos Humanos,
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não causou grandes mudanças no cenário mundial das guer-
ras e violências humanas, não obstante os esforços empreen-
didos. A ideia da Cultura de Paz como alternativa à guerra, ao
chegar no cotidiano escolar já vem deturpada, como expressa
Guimarães (2003, P.99):

[...] uma concepção muito difundida no senso comum,
especialmente sob o influxo dos meios de comunicação,
os quais ligam estritamente o debate da violência com a
temática da segurança. Em muitas escolas que enfren-
tam o desafio da violência em seu meio, essa tradição
se visibiliza através dos guardas e das cercas, ao mesmo
tempo que se faz comum ouvir educadores propor o
aumento do aparato repressor e militar, como forma
de combater a violência e a criminalidade.

Esta perspectiva tem forte influência da tradição roma-
na da paz, onde a paz é percebida como contrário da guerra
e onde o Estado seria o responsável em regular as relações
sobre violência e não violência. Nesse cenário, a única alter-
nativa possível à violência é a repressão, ou a culpabilização
de alguns, o enfrentamento e o não acolhimento de problemas
sociais e humanos que geram as violências. Nesse sentido, há
uma limitação à criação, o desenvolvimento de caminhos pe-
dagógicos ou educacionais, uma vez que paz e violência não
são vistas em sua complementaridade, mas sim como antagô-
nicas. Nesse caso, a única possibilidade de supor a paz passa a
ser uma discurso de "boas intenções" de uma "paz espiritual"
ou "religiosa" que surgiria da autoconsciência e autoconheci-
mento do ser humano.

Nesse caso, símbolos da paz, como a cor branca e as
"pombinhas da paz" acabam não repercutindo como elemen-
tos de provocação e mudança, mas sim, como questões utópi-
cas e desprovidas de praticidade perante um mundo onde a
violência é o paradigma. Importante pontuar que não nega-
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mos a importância das construções até aqui elaboradas pelos
movimentos em favor da paz, mas de provocar outras dimen-
sões para o campo. Como alerta sobre tomar a paz ingenua-
mente, Colombo (2006, P.74) diz:

Apesar de ser celebrada como um valor, ela é vivenciada
como um intervalo, no melhor dos casos, intervalo entre
a dor do nascimento e da morte. Todas as metáforas da
paz estão baseadas no repouso ou em uma condição su-
perior, espiritual, celestial, inumana. Todos nós amamos
a paz, mas esta não se encontra em nosso pensamento;
pelo contrário, estamos sempre pensando na resposta,
na maneira como reagir.

Das questões elencadas, surgem perguntas necessárias
para avançarmos: como pensar em uma Cultura de Paz, se os
modelos e mecanismos nos quais temos nos apoiado reprodu-
zem a cultura de violência? É possível construir cultura de paz
se não explicitamos um conjunto de alternativas ao entendi-
mento e abordagem das violências? Sabendo que as escolas são
espaços de aprendizagem de convivências, como devemos pro-
ceder para ampliar as reflexões sobre uma Educação para a Paz
integrada realmente ao fazer escolar cotidiano? Se a violência é
aprendida, a paz também pode ser? Como aproximar violência
e paz conceitualmente preservando suas identidades?

Observemos a provocação feita por Droit (2006, p.21O)
quando procura inverter os argumentos que temos sobre
guerras e violências, procurando pensar a paz:

"Como eclode uma paz?", "Qual será o objetivo dos seres
humanos ao instaurar a paz?", "O que os leva a empre-
ender sempre novas tentativas?". Debruçar-no-íamos
sobre a economia da paz ou sobre as pazes de religião.
Observariamos que não há Ministério da Paz, nem na-
vios de paz. Sublinharíamos que palavra "guerreiro" não
tem nenhum termo simétrico: não existe "pazeiro" para
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contrapor a guerreiro; com efeito, os pacifistas não de
opõe aos guerreirosm mas aos belicistas, o que é dife-
rente. Por último, tentaríamos escrever uma história das
pazes, em particular, a história da Primeira PazMundial
(1918-1939) ou da Segunda Paz Mundial (8 de maio de
1945 - 11de setembro de 2001) etc.

A Necessária Explicitação sobre a Paz Positiva e Paz Negativa

Ao levantar as inúmeras questões ainda em aberto so-
bre a Cultura de Paz e a Educação para a Paz e, ao mesmo
tempo, argumentar sobre a necessidade de construção de um
campo de conhecimento próprio sobre as questões da paz en-
tendemos que somente articulando violência e paz não conse-
guimos fechar as lacunas, na medida em que os conceitos são
antagônicos e diferentes, embora complementares.

Nesse sentindo, tem-se discutido faz algumas décadas,
no exterior e, nos últimos anos no Brasil, as dimensões do
"conflito" como um conceito chave para a Educação para a Paz.
Tal perspectiva encontramos em Vinyamata (2005, P.77) que
diz "educar para a paz e a convivência não é educar para erra-
dicar o conflito, mas para desenvolver habilidades necessárias
que permitam tratar os conflitos de forma não-violenta".

A discussão encaminhada até agora é clara no que tan-
ge à urgência em desmistificar conceitos e noções superficiais
sobre a paz. Podemos argumentar que praticamente todas as
pessoas são "a favor" da paz, mas, ao mesmo tempo a escala-
da da violência humana, em todos os sentidos tem avançado.
Disto, podemos extrair outra questão: precisamos ser a favor
da paz ou precisamos realmente repudiar as violências da hu-
manidade e de nossa vida cotidiana.

Ser a favor da paz parece que não tem contribuído para
muitas mudanças, pois são palavras bonitas proferidas, mas
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desprovidas de ações concretas. Assumir-se como agente de
paz e de violências, é avançar nesse entendimento de que é
fundamental vigiarmos nossas próprias ações, além de dialo-
gar com o mundo sobre tantas violências que estão presentes
e que precisam realmente ser enfrentadas, sob a pena de não
concretizarmos uma Educação para a Paz devidamente situa-
da na vida das pessoas.

Nessa reflexão é fundamental a contribuição é de Jo-
hann Galtung, pesquisador que apresenta duas perspectivas
do conceito de paz e violência, que são examinados por Gui-
marães (2005). Galtung foi quem sistematizou conceitos e
distinções entre paz positiva e negativa e entre violência es-
trutural e violência direta. A idéia de "paz positiva" é relacio-
nada ao entendimento de que a paz não é o contrário apenas
da guerra, mas é contrário de todas as formas de violência. Já
a "paz negativa" seria pensar apenas em "guerras" e ignorar
todas as outras formas de violência, incluindo questões indi-
viduais e sociais. Nesse caso podemos dizer que a Educação
para a Paz está relacionada à idéia de "paz positiva".

Esta perspectiva é entendida conceitualmente como a
diferença entre as noções de paz positiva e paz negativa. De
acordo com Jares (2002) em determinadas tradições tem-se
a simbologia da paz, representada pela pomba branca ou rou-
pas brancas, estes rituais ou costumes podem representar a
paz, mas não trazem a paz objetivamente. Para Jares (2002),
a expressão popular "deixe-me em paz" define a paz como
tranquilidade, mas uma tranquilidade ligada à "fuga" e não ao
enfrentamento e resolução de situações cotidianas que cau-
sem algum mal. Nesse sentido, a fuga não contribui para a
solução do problema, do conflito existente, daí que esta paz é
ilusória e não tem sustentabilidade, tanto em relações cotidia-
nas familiares, sociais ou estruturais.
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Nessa argumentação, a paz negativa é o que podemos
entender corno as noções tradicionais que ligam a paz a urna
"harmonia interior" de um lado ainda muito ligada às religi-
ões, e de outro lado urna paz que depende do Estado, no qual
o controle sobre as guerras e sobre a violência, sempre de for-
ma repressiva, tem papel preponderante. Logo, não há urna
paz verdadeira, apenas urna ideia de "ausência" de guerra ou
violência, em que os conflitos não possuem espaço pedagógi-
co, ou são ignorados em seu papel mediador fundamental. O
contrário desta situação é a paz positiva, que demanda neces-
sariamente urna perspectiva colaborativa e o entendimento
que o conflito é o elemento fundamental e pedagógico para a
construção da paz, para o entendimento em situações cotidia-
nas familiares, relacionais e também em movimento sociais
amplos. Para Jares (2002, P.131):

Apaz refere-sea uma estrutura e a relaçõessociaisca-
racterizadaspelaausênciade todo o tipo deviolênciae
pelapresençadejustiça,igualdade,respeitoeliberdade.
Por isso, dizemosque a paz se refere a três conceitos
intimamente ligados entre si: o desenvolvimento,os
direitoshumanos e a democracia.

Por tais argumentos, podemos dizer basicamente que
a perspectiva da paz positiva ou paz negativa é fundamental
para estabelecermos urna Educação para a Paz, No caso da
paz negativa, não há outra possibilidade a não ser a paz contra
a guerra ou contra a violência, onde são inimigas, não se rela-
cionam e não são passíveis de diálogo e mediação. Já a noção
de paz positiva demanda esforço coletivo à medida que pode
ser construí da em processos de escuta e diálogo, abertura às
diferenças, respeito e solidariedade. Nesse caso, encontramos
elementos pedagógicos concretos em que a paz pode ser vista
corno urna construção humana, cultural, política e ética.
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Conflito como Elemento Decisivo para a Construção de Educação para
a Paz

De maneira geral na sociedade não há muita clareza so-
bre o que significa conflito. Entende-se que é uma oposição,
seja de interesses, ideias ou sentimentos, mas ao mesmo tem-
po também é entendido como briga, tumulto e desordem. Essa
gama de entendimentos mostra como as perspectivas vão de
níveis menos para mais violentos. Também mostra que não
há entendimento do conflito como algo positivo e construtivo,
ficando apenas a sensação de oposição e dificuldade. Porém,
sabemos que os conflitos são inerentes à vida humana.

Basicamente, o conflito caracteriza-se por um tipo de
situação em que as pessoas ou grupos sociais procuram ou
preservam metas opostas, afirmam valores antagônicos ou
têm interesses divergentes (JARES, 2002). Então, os conflitos
podem acontecer entre pelo menos duas pessoas ou grupos
independentes, que perseguem objetivos incompatíveis. A
partir desta perspectiva, fica evidente que a violência se inicia
quando os conflitos não são encaminhados de forma satisfató-
ria, pois a agressividade toma conta de indivíduos contraria-
dos sistematicamente. Com isso, o indivíduo ao não conseguir
dialogar, acolher com tolerância as perspectivas opostas tem
atitudes violentas, pois sabemos que a agressividade está re-
lacionada ao nosso processo individual emocional e quando
os instrumeritos que poderiam mediar discussão são fracos e
pouco persistentes no encaminhamento da situação a violên-
cia será o resultado. Fernandes (2005, P.24) nos afirmar, isso
da seguinte maneira:

Alguns conflitos fluem com agressividade quando, de
alguma forma, falham os instrumentos mediadores que
permitiriam uma confrontação pacífica. Desta forma,
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quando está em jogo a tensão de interesses e aparece o
conflito, tudo depende dos procedimentos e estratégias
a serem empregados para evitá-lo.

Assim sendo, o que gera a violência não são os confli-
tos, mas sim a não resolução pacífica da ideias contrárias.
Por isso, a importância da Educação para a Paz para termos
bases para iniciar um novo processo de aprendizagem em
ética e valores, compreendendo que a base da vida humana
deveria estar pautada na vivência do respeito à individua-
lidade de cada um. Conforme vimos, o conflito é um fenô-
meno natural da vida humana, pois vivendo em sociedade
convivemos com inúmeras pessoas que carregam consigo
opiniões e pontos de vista diversos. Reiteramos aqui que é
no tocante a diversidade de pontos de vista que devemos
focar a atenção com vistas a desmistificar o termo conflito,
tão erroneamente difundido na sociedade como sendo algo
sedimentado e associado ao termo violência. Nesse sentido,
pensando na dimensão dialógica e pedagógica do conflito,
podemos entendê-lo em duas perspectivas. A primeira na
dimensão tradicional ou negativa, e outra com característi-
cas voltadas para um caminho que leva para pensar em uma
Cultura de Paz. Como foi dito, basicamente, o conflito é uma
situação de incompatibilidade de metas, ou a percepção de
que estas são incompatíveis.

Este conceito negativo do conflito também é presente
nas escolas, onde situações de conflitos são vistas de forma
superficial e não pedagógica. Podemos dizer que, na maio-
ria das vezes, as situações de conflitos na escola, justamente
pela falta de clareza da importância pedagógica da mediação,
acabam sendo suprimidas e não exploradas como possibili-
dade de aprendizado de convivência. Esta situação fica clara
no cotidiano escolar uma imagem que se repete frequente-

184 ~ NEI ALBERTO SALLES FILHO



mente, quando após uma situação de conflito entre dois alu-
nos, no momento em que existe a tentativa de argumento
de ambos, o adulto responsável por "mediar" a situação diz:
"não interessa o que houve, apertem as mãos e façam as pa-
zes". Naturalmente, sabemos que tal situação não se resolve
e na maior parte das vezes, ela continua com a "briga na saí-
da da escola". Justamente nesse espaço não ocupado pela re-
flexão e prática pedagógica é que entendemos o processo de
conflito e sua mediação, com possibilidades concretas para
a prevenção de uma parte significativa das violências esco-
lares. Encontramos em Jares outros argumentos para nossa
posição:

No âmbito escolar, o conflito configura-se igualmente de
uma perspectiva negativa. A partir de opções ideológico-
-científicas tecnocrático-positivistas, o conflito apresen-
ta-se como disfunção ou patologia e, consequentemente,
como uma situação que é preciso corrigir e, sobretudo
evitar (2002, P.133).

Numa nova perspectiva do conflito, pensado como ele-
mento pedagógico para a prevenção das violências escolares e
como possibilidade de uma Educação para a Paz, a reestrutu-
ração do conceito ocorre no seguinte sentido:

o conflito deve enfocar-se, não como um fator distan-
ciador, mas como elemento que se una às partes enfren-
tadas, obrigando-as a trabalhar juntas, cooperando na
busca das soluções (LOZANO e RUE DA, 1997, P.31).

Nesse sentido, cabe o entendimento que enfrentar uma
situação de conflito ou desacordo não é necessariamente
a violência em si. O conflito não é mal em si, a forma como
trabalhá-lo é que pode transformá-l o em violência ou não vio-
lência (paz). Além disso, o conflito é um traço definidor das
instituições educacionais, à medida que a diversidade de pers-
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pectivas é que caracteriza as mesmas. Conflitos entre alunos e
professores, entre professores e professores, entre gestores e
colaboradores, conflitos com os pais, entre tantos, compõem
o dia a dia das escolas.

Podemos entender o conflito de forma positiva, numa
concepção que busca o diálogo como elemento primordial de
mediação. Essa concepção positiva do conflito, como um de-
safio, faz com que a perspectiva de uma Educação para a Paz
seja mais concreta, pois as ações pedagógicas não surgem de
algum "ideal" pela paz, mas de situações cotidianas da escola,
das relações de convivência dos alunos, com tensões, diferen-
ças, conflitos e o compromisso de buscar pontes comuns, soli-
dárias, generosas e humanizadoras.

Como estam os discutindo, o conflito é definido nos
mais variados aspectos, envolve pessoas em lados opostos em
discordância, causados pela falta ou distorção de comunica-
ção. Para Chrispino (2007, p.16) "o conflito é a dificuldade de
comunicação, de assertividade das pessoas, de condições para
estabelecer o diálogo". Geralmente ao pensar no significado
de conflito relaciona-se a algo que tem que ser evitado, algum
tipo de violência, desacordo, comportamento ou sentimento
negativo. Na tentativa de resolver o conflito, muitas vezes uti-
lizam-se estratégias violentas, agravando a situação por falta
de conhecimento de como resolver. Cada ser humano tem a
sua cultura, seu gosto, seu pensamento, maneira diferente de
ver ou interpretar algum acontecimento, o que pode causar
alguns atritos. Como diz Vinyamata (2005, P.13):

Os processos de mudança, a injustiça social, os sistemas
sociais violentos e muito competitivos, a falta de liber-
dade, a ausência de comunicação ou as deficiências que
nela produzem as situações de desastre e de crise aguda,
e a desorganização podem gerar processos conflituais ..
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o mesmo Vinyamata (2005 p.rg) auxilia nessa dis-
cussão, afirmando que "as intervenções durante os conflitos
consistirão, basicamente, no desenvolvimento de processos
pedagógicos, de negociação, mediação, arbitragem ou tra-
tamento utilizando os recursos adequados". O autor ainda
cita que o conflito é um fenômeno universal impossível, er-
radicar, mas justamente por isso a sociedade progride e o ser
humano alcança melhoras. Para que o conflito gere reflexão
é preciso que cada um possa se colocar no lugar do outro e
decidir pelo bem comum, sem favorecer nenhuma das partes.
Pensando em Educação para a Paz nas escolas é necessário
proporcionar mudanças de pensamento não só dos alunos,
como da escola como um todo, do processo de gestão às prá-
ticas pedagógicas.

Considerações Finais

Ampliar e qualificar as perguntas sobre a paz para cons-
truir uma Educação para a Paz. Eis uma tarefa necessária, re-
levante e provocativa. Não obstante todo o trabalho que tem
sido feito por diversos e diferentes agentes a favor da paz, Cul-
tura de Paz e Educação para a Paz, sempre precisamos guar-
dar espaço para alongar as reflexões, pois elas contribuem
para uma construção mais sólida do passos adiante.

Conforme Guimarães (2005, p.22):
Nesse contexto, a educação para a paz tem aparecido
como um instrumento importante para a concretização
de uma cultura de paz, emergindo na interlocução da
comunidade internacional, não apenas como uma nova
área de pesquisa ou um campo relevante, mas como
expressividade da idéia de bem, onde se joga a própria
questão do sentido da humanidade e da finalidade da
educação.
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A reflexão acima aponta para os aspectos que procu-
ramos brevemente levantar neste artigo. Primeiro, falar da
importância de um campo de conhecimento necessário e re-
levante. Isso provoca que as relações sobre educação, profes-
sores e famílias sejam repensadas com o foco nas convivências
de qualidade, nas relações não violentas e na comunicação po-
sitiva. Junto a isso, crer na explicitação de uma postura do
bem também constitui para a construção do campo.

Falar e pensar na paz, Cultura de Paz e Educação para a
Paz seguramente é um caminho importante para enfrentar a
cultura de violência na sociedade e nas escolas, à medida que
a reflexão teórica contribui em grande medida para organizar
as bases nas quais podemos pensar projetos e práticas peda-
gógicas cotidianas.
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Tâmara Matos Vasconcelos

FRIDA KAHLO: ESPIRITUALlDADE, SUBLIMAÇÃO E PULSÃO DE VIDA

Introdução

Este trabalho tem como objetivo realizar uma aproxi-
mação entre o conceito de espiritualidade e as concepções psi-
canalíticas de sublimação e pulsão de vida, a partir de análises
acerca da vida e obra da pintora mexicana Frida Kahlo.

O presente artigo foi construído a partir de uma revisão
de literatura de livros e artigos, tendo como objetivo realizar
um estudo acerca do conceito de espiritualidade, relacionado
à pintora mexicana Frida Kahlo, e sua maneira de superar os
obstáculos da vida através da arte. Para isso foram estudados
autores como Boff (1999) que traz o significado de espirituali-
dade para Dalai Lama; Herrera (2012) responsável por estu-
dos sobre Frida Kahlo, além das concepções teóricas de Freud
(1915) sobre os conceitos de pulsão e sublimação.

Além disso, foi realizado um levantamento no site de bus-
ca de artigos científicos "Scielo", através das palavras-chave:
"Frida Kahlo" e "sublimação", em que foram selecionados ar-
tigos de autores como Longo (2006), Bastos e Ribeiro (2007) e
Nascimento (2010), a fim de acrescentarem maior fundamen-
tação ao presente estudo. Por fim, serão analisadas, de modo
detalhado, duas pinturas de Frida Kahlo: "Hospital Henry Ford"
(1932) e ''VivaIa vida" (1954), a partir da teoria psicanalítica.

Vivências de Angústia e Solidão em (ores Vibrantes

Kahlo teve uma vida marcada por episódios trágicos,
como a poliomelite que a acometeu na infância. Aos dezoito



anos sofreu um acidente de ônibus que fraturou a sua coluna,
deixando sequelas e fortes dores que a acompanharam até o
fim da vida, sucessivos abortos, tentativas de suicídio, e frus-
trações amorosas, especialmente referentes ao marido e tam-
bém artista Diego Rivera, o que parece tê-Ia marcado profun-
damente. Nas palavras de Kahlo: "sofri dois graves acidentes
em minha vida. Um em que fui abalroada por um bonde. O
outro acidente é Diego" (HERRERA, 2012, P.136).

Em sua obra, observa-se que Frida Kahlo retrata as suas
vivências de angústia e solidão de modo colorido e vibrante.
Para Longo (2006, p.63) "a arte permite uma transfiguração
do horror, da morte em vida, criação; do feio no belo".

Vê-se então que para a pintora, a arte parece trazer alen-
to para a dor, e é possível inferir que isso possibilitou que ela
ressignificasse as dificuldades pelas quais passou, superando-
-as. Sobre isso, Kahlo considera:

Pintar completou a minha vida. Perdi três filhos e uma
série de outras coisas que teriam preenchido minha vida
pavorosa. Minha pintura tomou o lugar de tudo isso.
(ZAMORA, 2006, P.IS7).

Assim, é possível relacionar essas questões com o con-
ceito de espiritualidade trazido por Boff (1999, p.21), de acor-
do com Dalai Lama:

Considero que espiritualidade esteja relacionada com
aquelas qualidades do espírito humano - tais como
amor e compaixão, paciência e tolerância, capacidade
de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade,
noção de harmonia - que trazem felicidade tanto para
a própria pessoa quanto para o outro.

Logo, será analisado o conceito de espiritualidade em
Frida Kahlo, à medida que suas pinturas promovem a trans-
cendência da artista, evocam a vontade de viver, o contenta-
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Agindo dessa maneira, ambos os instintos' seriam
conservadoresno sentidomaisestrito da palavra,visto
queambosestariamseesforçandopara restabelecerum
estado de coisas que foi perturbado pelo surgimento
da vida. Osurgimentoda vida, seria, então a causa da

mento que sobressai em meio à dor, ou uma sublimação, na
perpectiva psicanalítica. Nas palavras da artista: "Não estou
doente. Estou partida. Mas me sinto feliz por continuar viva
enquanto puder pintar" (HERRERA, 2012, P.430 ).

Arte, Sublimação, Pulsões

A arte pode ser entendida como algo inerente à cultura
(PROENÇA,2007). É também o meio através do qual o artista
expressa a sua realidade, e, portanto, recortes do seu psiquismo.
Ao analisar passagens da infância de Leonardo da Vinci, Freud
(1910, P.98) considerou: "a natureza generosa deu ao artista a
capacidade de exprimir os seus impulsos mais secretos, desco-
nhecidos até por ele próprio, por meio dos trabalhos que cria".

O autor considera ainda que a arte possibilita a subli-
mação ao ser humano. Para mais esclarecimentos sobre o
conceito, é necessário um retorno à teoria freudiana (1915).
Ao configurar o aparelho psíquico, o autor descreve a exis-
tência de determinados movimentos no psiquismo do sujeito,
considerados "pulsões".

O conceito de pulsão é definido por Freud como "repre-
sentante psíquico dos estímulos que provêm do interior do
corpo e alcançam a psique" (1915, P.76). Diferencia ainda a
pulsão de vida, àquela voltada para o prazer e a construção,
das pulsões de morte, que buscam o retorno ao estado origi-
nal, a partir da destruição.

1Aqui instinto pode ser entendido como pulsão.
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continuação da vida, e também, ao mesmo tempo, do
esforço no sentido da morte. E a própria vida seria um
conflito e uma conciliação entre essas duas tendências
(FREUD, 1923, P.23).

Freud (191S)diz ainda, que as duas pulsões encontram-
-se juntas e presentes em tudo que é vivo, mesmo que em
quantidades diferentes. E, que o objetivo das pulsões é mobi-
lizar o sujeito a fim de obter satisfação, e isso pode ser atingi-
do a partir de um objeto que é variável.

Apesar de ter um único fim, existem várias maneiras de
obter a meta de satisfação, e a sublimação seria uma delas.
Entende-se que a sublimação está relacionada com a pulsão
de vida. Funciona como um destino pulsional sem fins sexu-
ais, voltada para a elaboração dos conteúdos psíquicos pela
construção de objetos valorizados pela sociedade.

Logo, na sublimação, os fins não são reprodutivos e a sa-
tisfação será atingida através da criação. "Asforças pulsionais
sexuais são orientadas para outras metas não sexuais, como
é o caso da ciência, religião, política e arte" (NASCIMENTO,
2012), o que é algo essencial para a cultura.

A partir de aprofundamento acerca da vida e obra de
Frida Kahlo, pode-se supor que ela parece ter se voltado para
a arte como meio de lidar com seus conflitos psíquicos. Kahlo
teve sua vida marcada por tragédias, que contribuíram com o
seu adoecimento físico, bem como com o psíquico, e encon-
trou na arte algo em que se amparar.

A partir disso é possível supor que os investimentos
pulsionais de Frida Kahlo voltaram-se para a construção de
belas pinturas, ou seja, a dor foi transformada em algo subli-
me - uma sublimação. Para Bastos e Ribeiro (2007, p.6S):

Em sua estética o desejo impossibilitado de ser expres-
sado no campo da destruição absoluta é presentificado
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através do belo. Ofenômeno estético entendido pelo que
pode ser identificável aobelo, funciona como uma saída,
frente ao campo indizível do desejo. Por essa exibição
do belo, do belo em seu brilho e esplendor, evita-se o
mal, que é do campo da destruição, o campo do desejo,
da pura pulsão de morte.

Pulsão de vida e de morte entrelaçam-se na obra de Frida,
e para Nascimento "se na maior parte das sua telas, é a pulsão
de morte que escolhe a temática, é a pulsão de vida que a leva a
pintar - e sobreviver às suas tragédias pessoais." (2010, p.28).

Vê-se com isso que a pintura é para Kahlo um meio de
transcendência em frente às adversidades, é pois, como ela se
significa em frente a vida. Para Saad et al (2001, p.108)

Espiritualidade é a propensão humana para encontrar
um significado para a vida através de conceitos que
transcendem o tangível, um sentido de conexão com
algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma
participação religiosa formal. [...] é um sentimento pes-
soal, que estimula um interesse pelos outros e por si, um
sentido de significado da vida capaz de fazer suportar
sentimentos debilitantes de culpa, raiva e ansiedade.

Ao analisar suas produções isso fica mais claro. Na foto
"Hospital Henry Ford", feito em 1932 após sofrer um aborto,
ela retrata-se de forma bastante exposta: nua e ensanguenta-
da, deitada em uma cama voadora.

O ambiente é aberto, deixando-a desprotegida, e vê-
-se ao fundo o céu azul em contraponto ao cenário industrial.
Existem seis objetos ligados a ela por fitas que a sobrevoam, e
de acordo com Herrera (2012), simbolizam o fracasso mater-
no: 1. um feto, representando os sucessivos abortos que a jo-
vem experienciou; 2. uma lesma, simbolizando a lentidão do
aborto; 3. o osso da bacia, representando os quadris de Frida,
atingidos pelo acidente; 4. a orquídea violeta que Diego Rive-
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ra deu para ela no Hospital, e de acordo com Frida, era o se-
xual misturado ao sentimental; 5. a peça de maquinaria, que
para o amigo Bertram Wolfe expressava a pressão excruciante
da dor (HERRERA, 2012); e Py fim, 6. o torso rosa-salmão
era como Kahlo imaginava o interior de uma mulher.

Foto 1- Hospital Henry Ford.

Com fantasia, cores vivas e desenho charmosamente
naíf, Frida distanciava tanto o espectador como o artista
do desenho doloroso de sua pintura [...] e o primitivismo
de Frida é uma postura irônica que lhe permitiu a um só
tempo exibir, mascarar e zombar dos tormentos íntimos
de seu próprio eu.

o quadro é impactante pela dualidade ressaltada. O
tema do aborto evoca a tristeza, o desespero, entretanto, a
beleza da obra, a ludicidade no desenho, as cores vibrantes
e o simbolismo presente permitem ao espectador sustentar o
olhar. Herrera (2012, P.272) considera:

Além disso, é possível entender que pintar esse mo-
mento tão doloroso pode ter contribuído para a elaboração
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do mesmo, e a diminuição do sofrimento psíquico da artista.
Para Diego Rivera "ela pinta ao mesmo tempo o interior e ex-
terior de si mesma, e do mundo" (HERRERA, 2012, p.189).

A pintura passa a assumir uma posição essencial na
vida de Kahlo, como se buscasse através dela um pouco de
consolo e alegria em sua vida.

Para Herrera (2012, p.184) "[...] a pintura é um antído-
to para o fracasso materno, que, para Frida, fazer arte deve
ocupar o lugar de fazer filhos".

O desejo de ser mãe permaneceu frustrado, pois devido
a sua saúde frágil, seu corpo não suportava a gestação. Frida
passou então a cuidar de animais - muitos deles macaqui-
nhos - e de seu jardim, com a mesma dedicação de uma mãe
com seus filhos, que, inclusive, foram inspiração para alguns
de seus quadros.

Assim, percebe-se nesses cuidados e nas pinturas que
realizava, outro exemplo de sublimação em Frida, na tentati-
va de lidar com o desejo frustrado de ser mãe. Para Herrera
(2012, p.18S):

Quando os macacos e papagaios acompanhavam Frida
em autorretratos, invariavelmente parecem ser substi-
tutos de filhos. E ela cuidava das plantas de seu jardim
como se elas fossem carentes feito crianças. As flores
e frutas que ela pintava pareciam vivas, projetando a
força da sua obsessão pela fertilidade

Afragilidade física - em contraponto a ousadia de espí-
rito - resultou em uma morte precoce, aos 47 anos de idade.
Frida fez diversas cirurgias sem sucesso para amenizar as do-
res na coluna, teve o pé amputado devido à gangrena, e fin-
dou falecendo devido a uma embolia pulmonar, entretanto,
isso não enfraqueceu sua personalidade altiva, e apesar de ter
seus momentos melancólicos - em alguns destes até mesmo
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tentando suicidar-se - Herrera (2012) relata que os amigos a
lembravam como uma pessoa espirituosa, e com alegria de vi-
ver, segundo a pintora: "Apesar da minha longa doença, sinto
uma imensa alegria de viver" (LAIDLAW,2004).

ym 1954, produz sua última obra "Viva ia vida" (Foto
2). Para Herrera (2012, P.531):

Na tela, em cujo pano de fundo há um céu azul brilhante
dividido em duas metades, uma mais clara, outra mais
escura, há melancias, a fruta mais amada do México,
inteiras, cortadas ao meio, divididas em quatro, escul-
pidas, aos pedaços. As pinceladas são executadas com
muito mais controle do que outras naturezas-mortas
tardias de Frida; a composição das formas é solidamente
definida. Écomo se Frida tivesse reunido e concentrado
toda a vitalidade que lhe restava a fim de pintar essa
última declaração de alegría. Fatiados e cortados, os
pedaços de fruta reconhecem a iminência da morte,
mas sua saborosa polpa vermelha celebra a plenitude
e inteireza da vida.

É portanto, através desse quadro, em que Frida reconhe-
cendo não possuir mais muito tempo de vida, acolhe a morte
que está por
vir, celebrando
a vida, através
do seu grande
amor: a arte.
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Considerações Finais

Apartir de estudo acerca de vida e obra da pintora Frida
Kahlo, é possível perceber que ela parece ter se voltado para a
arte como meio de lidar com seus conflitos psíquicos.

Para Longo: "é quando o sujeito se depara com a própria
tragédia, a perda das garantias, que ele pode fazer algo com
isto, abre-se possibilidades outras, e o sujeito pode se arriscar
e ir além do falo, ou do ideal de completude" (2006, P.70).

Assim, voltar-se para a espiritualidade pode ser uma
forma de superar as adversidades. Guimarães e Avezum
(2007) consideram a espiritualidade como algo que traz
impacto positivo para a saúde física das pessoas, prevenin-
do doenças e contribuindo ainda para atenuar o sofrimento
psíquico. Conforme o conceito de Dalai Lama, trazido ante-
riormente, a partir da espiritualidade é possível "encontrar a
felicidade", e estar bem consigo e com os outros.

Avida de Kahlo foi marca da por várias adversidades, no
entanto, é possível inferir que a pintura possibilitou resiliên-
cia à pintora. Longo (2006, p.63) considera que:

Na arte a criação deve passar pela pulsão de morte, pelo
nada, pelo vazio. Seria uma forma de presentificar este
vazio, criando nele alguma coisa, para que o mesmo não
estanque o movimento pulsional. Na criação, o vazio não
é rejeitado e nem evitado, o artista ao se deparar com o
nada (não-ser), cria o belo (possibilidade de vir-a-ser).
Aquilo que é impossível de ser dito em palavras não é
impossível de ser expresso na arte. A sublimação é um
ato criativo que determina no momento da criação um
espaço de exploração. (

Como foi dito anteriomente, pulsão de vida e morte
perpassam a obra de Kahlo. Seus conflitos psíquicos - dor,
angústia, solidão - foram expressos através das suas pinturas.
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Contudo, era a vontade de pintar - e viver - , que cola-
boravam com a sua arte, possibilitando a sublimação, a espi-
ritualização da artista.
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ESPIRITUALlDADE E RELIGIÃO NA REFLEXÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE:
ÁGUAS NOVAS

Ângela Linhares

Vinha de ver as flores. Avencas, verbenas, boa-noites.
E a rosa dália, em sua festa de abrir-se feito impávida
aurora. A haste do dia acorda nos verdes, come pitangas
e desenha o sol chegando mansinho. E os olhos boiam à
flor de um mar de nuvens. Ai, os olhos da alma exausta
de assobiar na carne! Águas novas!

Era no quintal da escola - ah! Há escolas que têm quin-
tais, ainda! E eu vinha de desanoitecer cantando minha
própria rubra tristeza. E buscava as manhãs, porque
estar alegre é afeiçoar-se ao dia. E eu precisava ... Beber
a alma do amor que fica feito neblina no ar de tudo. E de
tanto, tarda-se em vê-Ia. Alguma poesia cálida como esse
estar com Deus vinha pela boca das crianças manhãs de
qualquer dia ...

Qualquer dia era dia de aprender-se - e as crianças
corriam e riam, tocando o imponderável destino de ser.
Vivido como quem reparte o segredo extremo de que a
vida, sim, a vida vale a pena. E brinca, olha! (Ângela
Linhares)

Viver seria também buscar sentido para nossas expe-
riências como quem busca nas flores o vigor das manhãs? A
busca de sentido para a vida e os assuntos relacionados à re-
ligião e espiritualidade não podem ser estudados na ciência?
- pergunta-se. Que veios confluem nos dois vocábulos - espi-
ritualidade e religião? Busquemos o tema na área da educação
em saúde, inicialmente, mas façamo-Io dialogar com o modo
como essas temáticas estão a ser pesquisadas na ciência hoje,
em alguns estudos emblemáticos.

Algumas anotações em estudos sobre saúde e espiritu-
alidade são recorrentes: focalizam a ideia de que "crenças",
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"práticas espirituais" e "fé religiosa" ajudam ao apetite de vi-
ver, dando-lhe sentido. Aqui vemos associada à ideia de prá-
tica espiritual - vista como um fazer - a de fé religiosa, toma-
das como um construto mais imponderável que se articula à
crença, como uma construção que implica o uso da razão.

Durante muito tempo, porém, sobretudo em psiquia-
tria, colocou-se na esfera da patologia a experiência mediú-
nica - essa ordem de fenômenos que trata da relação entre o
plano espiritual e o físico. Em seu estudo que envolvia mediu-
nidade, David B. Larson contribuiu para mudanças quanto às
representações de experiências religiosas e espirituais presen-
tes na versão 3 do Diaqnostic and Statistical Manual, (DSM-
-lU-R) em relação à versão DSM-IV. Crises existenciais e pro-
blemas da vida, dizia Larson-! - quando acolhem a aliança
entre crença, práticas espirituais e fé religiosa são enfrentadas
com maior possibilidade de resistência a depressões, ansieda-
des, menor índice de uso de drogas e outras perturbações ou
doenças que simbolizam desistência da luta de viver e adoeci-
mento psíquico (LARSONet al., 1992).

Por sua vez, em tese intitulada "Fenomenologia das
experiências mediúnicas, perfil e psicopatologia de médiuns
espíritas", Alexander-Moreira (2004) mostra a socialidade vi-
vida pelos médiuns e discute a questão da origem e veracidade
das percepções mediúnicas, retirando da moldura da patolo-
gia os fenômenos estudados. Expõe, de modo rico, a interface
entre a medicina e o espiritismo, em complexa investigação
da mediunida-&'. Já a pesquisa de Negro (1999) havia estu-
dado aspectos como socialização, mediunidade, religiosidade,

1 Em "American Journal of Psyquiatry" (149:557-559,1992), em edição toda
dedicada ao tema, temos essa perspectiva elucidada: a de que dar sentido à vida
ajuda a viver, auxiliando a realizar ultrapassagens no âmbito do ser mais e dirimir
as dificuldades comuns da existência.
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personalidade e experiências dissociativas, em um centro es-
pírita bem conhecido em São Paulo. A experiência mediúnica
foi retirada de uma esfera patológica e vista como experiência
de socialização e adaptação à vida.

Na verdade, os estudos de Negro (1999), no Brasil,
mostraram que o espiritismo aceita, estimula e valoriza ex-
periências chamadas "dissociativas", tais como: incorporação
espiritual e experiências fora do corpo. Os procedimentos que
foram valorados, nos estudos deste pesquisador envolviam
ainda preces e energização de variadas formas, além do uso
de mediunidade, segundo os prin9-piq; da doutrina espírita
(NEGRO, 1999), que entrelaça mundo físico a espiritual.

Também em nosso país, Lotufo Neto (1997) desbravou
o tema e afirmou que ter uma orientação religiosa intrínseca
pode ser de imenso valor em saúde mental. E aqui se pode
inferir a ideia de que haveria uma "orientação religiosa in-
trínseca", diversa da orientação extrínseca, que seria um culto
externo, advindo do que se convencionou chamar "religião de
fachada" ou que não traz adesão interior profunda.

Na Unicamp, na área de saúde mental e espiritualidade,
Catarina Elias et al. (2008) estudaram uma abordagem que
intitulou RIME (Relaxamento, Imagens Mentais e Espirituali-
dade), voltada a pacientes com câncer; e a vivência de "desdo-
bramento" do corpo espiritual, narrada por eles, após a inter-
venção, diminuiu em muito a dor espiritual que apresentavam.°Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Reli-
giosos (NEPER), hoje ProSER, do Instituto de Psiquiatria da
Universidade de São Paulo, reúne vários dos pesquisadores
nessa área de religião e saúde mental, atuando com a pesquisa,
o ensino e a assistência médica multidisciplinar. Junto a este
núcleo, Alexander Moreira Almeida (2003) tem investigado
estados alterados de consciência e as chamadas experiências
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anômalas, no contexto de estudos de espiritualidade e psiquia-
tria. Junto a Lotufo Neto (2004), A. M. Almeida estudou tam-
bém a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental.

Sabe-se que a etimologia da palavra religião vem de re-
ligare (religar), mas também vem de religere, que significa
"reler um fato para extrair sua significação" - o que implica
um esforço da pessoa para dar sentido às suas experiências,
como doença-morte do corpo físico e perdas, sofrimento,
crises e dificuldades existenciais, finalidades últimas da exis-
tência, entre outros aspectos do viver humano. Ken Wilber
(1987) em seu livro Um Deus Social, já observava que há duas
ordens de experiência no crescimento espiritual: a translação,
que assegura a nutrição espiritual em cada nível evolutivo es-
piritual e a transformação, que impulsiona os saltos de níveis
ascensionais.° estudo de Melo (2013) sobre adoção, por sua vez,
mostra que esta espécie de abordagem funcional da religião,
que a toma "para enfrentar problemas da existência", deve ser
inscrita em um contexto em que a transcendência oferte sen-
tido à vida do ser espiritual que somos. Não podemos reduzir
a complexidade da religião a essa fresta de "melhorar o con-
creto da vida" e embora isso seja imensamente válido, parece
dever caminhar junto à nossa transformação espiritual. Do-
tar o adotado de amor parece ~mais fértil como experiên-
cia transformadora quando se produz sentido espiritual para
a vida - o que foi observado no contexto do Lar Antônio de
Pádua-CE, locus da pesquisa.

Herculano Pires (2004) e outros estudiosos (DELAN-
NE, 1988; DENIS, 1994; BOZZANNO,1983, 1940) mostram
que é fundamental avançarmos ao ponto de pensarmos o es-
pírito como sendo a parte da pessoa que não está limitada
pela experiência corporal, mas que a transcende; e que há um
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corpo fluídico, que continua seguindo conosco, mesmo após
a morte do corpo físico, levando o registro das experiências
milenares do ser, em suas múltiplas reencarnações.

Kardec (1968) já assinalara que o estudo do sobrena-
tural não é o que marca as religiões, mas o estudo do prin-
cípio espiritual, que no ser humano se individualiza. A ideia
do espiritismo é comparecer, desse modo, como ciência que
estuda o princípio espiritual, em sua relação com o material,
tratando da origem, natureza e destino dos espíritos. Uma ci-
ência específica, portanto, que obj~iva, junto a seus aspectos
como filosofia e religião, observa ~ardec, influenciar as ba-
ses do pensamento social. Aportes dessa natureza parece-nos
confluírem para alimentar os paradigmas emergentes.

Jung (1990) registrara em seus livros que religiosidade
seria a atitude particular (a transformação concreta, se pode
pensar) de uma consciência transformada pela experiência do
numinoso (que é visto por ele como um efeito sagrado que
se manifesta no humano). Ainda acrescentava Jung que essa
esfera de experiências envolveria aspectos da vida subjetiva
de cada um, como também aspectos mais conscientes, expli-
citados como práticas coletivas e historicamente datadas, cul-
turalmente informadas. Para Jung, observa Ervedosa (2004),
"todo sentido vincularia o indivíduo às fontes do Ser" e poder-
-se-ia dizer que, na visão junguiana, a experiência religiosa
significaria: a conscientização do inconsciente; a seculariza-
ção do sagrado (tudo é sagrado); a individualização da expe-
riência de produção e sentido para a vida; a humanização da
relação com Deus e o mundo espiritual. Quer dizer, a religião
oferta o material simbólico para compreender-se a função
transcendente, em que um fator superior - Deus e o mundo
espiritual -, se une à alteridade e à busca do si mesmo. Nes-
sa visada, a caridade é considerada um padrão ético-moral e
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espiritual que, nas doutrinas cristãs, remete ao modelo e guia
que é Jesus Cristo.

O valor das instituições de caráter filantrópico para o
tratamento de transtornos mentais, que visam a associar prá-
ticas médicas a religiosas, é um fato, em que pesem problemas,
decorrentes de uma visão psiquiátrica que, com o movimento
antimanicomial deu enormes passos adiante. Observa-se, in-
clusive, que historicamente organizações religiosas têm fun-
dado e mantido serviços de saúde mental no mundo inteiro
e que têm produzido saber sobre o assunto. Por que isso tem
tido tanta invisibilidade? Apenas o receio de isentar o esta-
do de suas obrigações com o coletivo das gentes seria o mo-
tivo para o descaso com a rica produção de saber sobre saú-
de, educação e espiritual idade, que se tem feito no âmbito da
sociedade civil? As dificuldades com o diálogo inter-religioso
seriam motivos para tornar invisível a produção de saber em
saúde e educação, quando atravessadas pela espiritualidade
e religião? Vai-se desperdiçar as experiências que se dão vin-
culadas ou no seio mesmo do SUS, no universo da chamada
clínica ampliada, em seus acervos teórico-práticos?

Sabe-se que a ideia da promoção da saúde e sua pre-
venção têm nutrido experiências pujantes como a das Ciran-
das da Vida, em Fortaleza-CE (D;ANTAS,2008), que utiliza
largamente a arte e a cultura popular. Trabalhar com a re-
ferência à saúde e com a dimensão estético-expressiva tem
trazido largo espectro de possibilidades que vão articulando
espiritualidade e educação em saúde. Assim é que mediante
as práticas integrativas e complementares começa a adentrar
ao SUS os saberes populares (desde farmácias vivas, masso-
terapia, arteterapia, psicologia comunitária) que, em nosso
país, alimentam-se grandemente da ancestralidade indígena
e afrodescendente.
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Koenig (2002), da Universidade de DukejEUA, ao re-
alizar pesquisas que articulam religião e saúde, aponta que
espiritualidade seria o uso mais pessoal dos acervos religio-
sos. E sugere que atualmente não se deve dicotomizar os dois
construtos. Assim fazendo, Koenig avança e mostra que nos
séculos XIX e XX a relação entre ciência (saúde) e religião
desqualificava as crenças e práticas religiosas dos pacientes,
que eram vistas de forma depreciada e redutora. No século
XXI, contudo, este cenário começa a modificar-se e já se des-
mistifica a ideia da associação religião e patologia. Benson e
Marg (1998), da tradicfonal Universidade de Harvard eviden-
ciam as relações entrylespiritualidade e cura, entre inúmeros
outros autores na área.

Na maior parte destes ensaios clínicos se verifica efei-
tos positivos inegáveis. Os estudos de coping (enfrentamento
do stress), no mundo inteiro têm mostrado o importante con-
tributo de reflexões e práticas espirituais. E frisam a ideia de
que instituições religiosas devem ser vistas sem preconceito,
como sendo capazes de lidar com o coping religioso e, assim,
oportunizarem a reflexão sobre metas, valores, justiça social,
projetos de vida e amorosidade. Aspectos fundantes de uma
cultura de paz (MATOS,2012).

Um número significativo de pesquisas têm mostrado a
correlação positiva entre a medicina vibracional e outras for-
mas de tratamento que consideram a dimensão transcendente
e a coprodução da saúde pelo sujeito. Nestas abordagens saúde
e espiritualidade tenta-se superar a fragmentação e a reificação
das partes do corpo (o que nos faz ver a doença e não o doente),
na intenção de devolver ao sujeito sua inteireza - aspectos que
o movimento da educação popular e saúde tem ressaltado.

Estamos a caminho de ver o sujeito de modo mais intei-
ro - e nesse trajeto espiritualidade e religião levam-nos à bus-
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ca do sentido da vida e à abertura para possíveis respostas a
perguntas sobre a transcendência. Tem-se visto que as metas
espirituais conferem um sistema simbólico capaz de orientar
o viver, reduzem conflitos e podem oferecer ao indivíduo alto
senso de propósito e coerência na vida. E se os sistemas reli-
giosos ajudam a encontrar significação para as experiências
da vida, nos podem levar à conexão com o outro e com um
sentido maior e sagrado. Observa-se, ainda, pelo que ouvimos
de dizer, que religião teria uma ênfase social, enquanto espi-
ritualidade assinala uma busca mais pessoal do sagrado e do
sentido da vida mediada pela experiência espiritual - aspec-
tos que, na prática, costumam dialogar, mesmo com contradi-
ções como em todas as instituições humanas.

Já os espanhóis Oser & Gmunder (1991) buscam pensar
em termos de estrutura-matriz religiosa, que são estruturas cog-
nitivas básicas, que incluem o uso da razão, movem-se na refle-
xão sobre o sentido das experiências da vida e chegam à busca
das razões últimas (instâncias finalísticas que podem amparar a
necessidade de justificação humana). Asseveram os autores que
a pergunta pelo sentido é uma pergunta pela totalidade (que já
Sócrates abordava em Banquete, de Platão). Na realidade, os
autores Oser & Gmunder (1991) ocupam-se de pensar o juízo
religioso, tal como Piaget pensava o juízo moral. A brasileira Er-
vedosa (2004), por sua vez, afirma que religião lida não só com
a busca dos fins sagrados (espiritualidade), mas com a busca de
objetivos seculares, através de meios sagrados-como: em nível
institucional, a doação de órgãos (em termos coletivos); as pre-
ces e as ações de ajuda concreta a um ser amado enfermo etc. A
espiritualidade, desse modo, pode-se ver, estaria no centro (no
coração) da religião, já que se supõe que as organizações religio-
sas trazem como devir estimular as pessoas a verem o mundo à
luz do sagrado, amparando práticas solidárias.



Madeo Luz e grupo (2012) pesquisam há mais de vin-
te anos outras racionalidades médicas - que consideram a
composição do corpo humano como acoplado a outro corpo
energético e a cosmologia (visão de mundo) destes acervos de
saberes. São exemplares as pesquisas do grupo, que estuda
outras racionalidades médicas, além da biomedicina, como a
indiana (medicina ayurvédica), a chinesa e a homeopatia.

No Ceará, a pesquisadora Lígia Erberelli (2012) evi-
dencia a Fluidoterapia como uma racionalidade em saúde e
aponta a necessidade de seu estudo no SUS, uma vez que há
todo um saber que se estende nas práticas populares em saú-
de, dessa natureza: capaz de unir espiritualidade e saúde. Sua
pesquisa, junto aos sujeitos em situação de rua, afirma a vali-
dade do acervo do espiritismo e da medicina vibracional, em
especial, como práticas integrativas e complementares, que se
abrem a um feixe de saberes múltiplos e articulam-se em re-
des sociais formais ora informais, sublinhando dessa forma, o
aspecto social da produção da saúde.

Vê-se desde já que um objetivo-chave da espiritualidade
e da religião seria a busca de produção de sentido e a amoro-
sidade para com o outro, a confluência desses dois veios ferti-
lizando práticas como as que estamos a ver, apesar do avan-
ço mais tímido do diálogo inter-religioso, que tem excluído
grandemente a fonte de saber das religiões não hegemônicas,
como o espiritismo, umbanda e candomblé.

Voltando ao aspecto do acolhimento institucional ao
outro, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Superior de
Estudos da Religião (ISER) em parceria com a Universidade
Johns Hopkins, o Brasil tem em torno de 220 mil instituições
filantrópicas, agregando 10 milhões de voluntários, atenden-
do a cerca de 40 milhões de pessoas, isto é, cerca de um quar-
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to da população brasileira. Isso não significa que deveríamos
atentar para a produção de saber dessas experiências?

Nesse novo chão paradigmático, temos a pesquisa de
Frederico Camelo Leão (2004), do NEPER - USP, que pro-
blematiza a associação entre espiritualidade e saúde, levando-
-nos a rever os conceitos de corpo, mente, espírito. E aponta
que somos seres espirituais. Este aspecto último também fora
constatado na tese da doutora Eliane Silva de Oliveira (2008),
que abarca três estudos; com rezadores em unidade de saú-
de do SUS, em Maranguape; com pessoas que viveram EQM
(Experiência de Quase Morte) e com as chamadas "mães can-
guru" da Maternidade Escola da UFC, em seus percursos de
adoecimento, cuidado e cura junto a seus bebês prematuros.

Por sua vez, a instituição estudada por Camelo Leão, em
sua pesquisa, é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz
(CENCAL),que oferece atendimento técnico multidisciplinar
a 650 pacientes portadores de deficiências mental e múltiplas,
que passam sua vida inteira no hospital que leva também este
nome. Nessa instituição - Casas André Luiz -, os pacientes
recebem, em paralelo, atendimento espiritual, uma vez que o
CENCALsegue a filosofia espírita. A pesquisa de Camelo Leão
focalizou as atividades de assistência espiritual realizadas nas
reuniões mediúnicas e mostrou que, na abordagem das Casas
André Luiz, as práticas espirituais não entram em conflito com
os procedimentos da medicina convencional e envolvem apli-
cação de preces e realização de reuniões mediúnicas. Detenha-
mo-nos neste estudo, emblemático de um ponto novo em espi-
ritualidade/religião e ciência hoje.

No estudo de Frederico Camelo Leão, buscou-se avaliar
o impacto de uma reunião mediúnica na evolução clínica
e comportamental dos pacientes portadores de deficiência
mental. A hipótese do estudo é: pacientes portadores de defi-
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ciência mental que participam de sessão mediúnica ("desdo-
brados", mediunicamente falando) apresentam melhora de
seus problemas clínicos e/ou comportamentais. Quer dizer,
os pacientes que compareceram "desdobrados" (não vão fi-
sicamente) para dar comunicação no centro espírita referido
revelam melhoras, depois do diálogo fraterno e esclarecedor
da mediúnica, que situa vivencialmente o ser como espírito.

Adentrando nesse paradigma do Espírito, que o pensa-
mento espírita tem auxiliado a desbravar, Frederico Camelo
Leão (2004) salienta que as comunicações recebidas pelos
médiuns podem ter duas origens: um espírito desencarnado
(de pessoa que já faleceu) ou um espírito encarnado (pessoa
viva, com corpo físico). A comunicação por meio de espíritos
de desencarnados é, contudo, mais frequente, como observa-
ra já Bozzano (1983), e é corrente no saber produzido pela

- prática espírita em nosso país. Neste caso da pesquisa, o espí-
rito comunicante era uma pessoa viva, reencarnada, ou seja,
que possui corpo físico, e que é deficiente mental, atendido
pelas Casas André Luiz. O estudo de Camelo Leão, contudo,
deu-se ao longo de um período de seis meses e as melhoras
nos quadros dos pacientes foram surpreendentes.

Caminhando nesse sentido, é bom que se retome a
questão das práticas espirituais que visam a melhora de males
espirituais segundo uma perspectiva que englobe o conceito
de evolução como um processo contínuo. Em inglês, há dois
termos que, apesar de terem significados semelhantes, guar-
dam diferenças sutis. Healing refere-se ao processo enquanto
tratamento e, nesse sentido, envolve o conceito de melhora;
cure é mais empregado para se referir a curas pontuais. Seria
válido pensar em termos desse paradigma de processo de cui-
dado e cura (healinç) e considerar, ademais, que toda doença
não deixa de ser um "recado da alma". Temo-lo escutado?

ESPIRITUALlDADE E RELIGIÃO NA REFLEXÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE: AGUAS NOVAS ~ 211



Voltando a Jung, poder-se-ia perguntar: se a produção
de sentido, na visão junguiana, leva-nos ao self - o sentido
que nos remete à totalidade do si mesmo - temos feito des-
sa discussão tarefa da educação? Jung afirma que "o espírito
inconsciente da época", "compensa as atitudes da consciên-
cia e, ao mesmo tempo, antecipa, de modo intuitivo, as trans-
formações futuras" (JUNG; 1974, p.S84). Pergunta depois
Jung: sabe o homem moderno que "se encontra na iminência
de perder por completo o mito vital da interioridade do ho-
mem, que o cristianismo lhe preservou"? E afirma mais Jung,
em seu livro Presente e Futuro (1974, p.S6S) que o lugar de
origem de uma fé verdadeira não é a consciência e sim a ex-
periência religiosa, elo direto entre o sentimento da fé e sua
relação com Deus. Atentemos para esse acento de Jung na
experiência religiosa como lugar de individuação. Por indivi-
duação compreende-se "tornar-se um ser único, na medida
em que por individualidade entendemos nossa singularidade
mais última e incomparável, significa também que nos torna-
mos o próprio si-mesmo".

Segundo Jung, pois, a experiência cristã vai ver esse ser
humano em seu processo de individuação como filho de Deus,
irmão dos outros, e, mesmo, tendo nele a revelação de Deus.
Essa interioridade e individualização não são individualistas,
mas nela "a psique recebe a dignidade de um princípio cósmi-
co que ;- filosoficamente e de fato - ocupa um lugar semelhan-
te ao princípio físico do ser" (JUNG; 1974, P.S29).

Partejar o novo desses veios de extensa beleza e sa-
bedoria e da expansão de cada um de nós em seu desenvol-
vimento espiritual e religioso, não seria essa uma tarefa da
educação em saúde?
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: EDUCAR PARA A SOLIDARIEDADE,
A ESPERANÇA E A PAZ

Adriana Maria Simião da Silva
Ercilia Maria Braga de Olinda

Luciane Germano Goldberg

Neste artigo fazemos uma reflexão sobre o significado
da Educação em Direitos Humanos (EDH), procurando apre-
ender suas relações com a construção de uma cultura de paz.
Esta é uma temática relativamente recente no âmbito acadê-
mico, configurando-se como um desafio no campo educacio-
nal em todos os níveis e modalidades de ensino, assim como
na educação não escolar.

A Preparação do Terreno •..

Aconsciência da necessidade da EDH vem se expandin-
do e se consolidando desde as grandes mobilizações sociais
pelo fim da ditadura militar instalada com o golpe militar de
1964. Já temos um arcabouço jurídico e institucional a dar
apoio aos processos educativos comprometidos com a divul-
gação, defesa e promoção dos direitos humanos. Neste texto
concentraremos nossa atenção nos direitos de crianças e ado-
lescentes, sujeitos de nossas pesquisas.

Comecemos nossa caminhada pelo terreno legal em
âmbito nacional', indicando o artigo 227 da "Constituição Ci-
dadã" de 1988, que abriu caminhos para o Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA - (Lei nº 8.069/1990), trazendo a
doutrina da proteção integral:

1 A partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU), um conjunto de convenções, pactos e
conferências geraram documentos, acordos e tratados que foram incorporados
ao ordenamento jurídico do nosso país.
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É dever da família, da sociedade e do Estado, assegu-
rar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, O ECA concebeu um sistema de Garantia
de Direitos (SGD) como forma de gestão dos direitos, pro-
pondo "um conjunto articulado de ações governamentais e
não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios (art.86). Este sistema deve funcionar
como uma teia ordenada e solidária apoiado em três eixos
que garantam os direitos das crianças e dos adolescentes:
eixo da promoção dos direitos - formulação e execução
de políticas de atendimento de direitos; eixo da defesa de
direitos - cessação de violações e responsabilização de seus
autores e o eixo de controle social - espaço da sociedade
civil organizada.

O compromisso do Estado com a concretização dos di-
reitos humanos começa a tomar corpo com o Programa Na-
cional de Direitos Humanos (PNDHj2002) e com o Plano Na-
cional de Educação em Direitos Humanos (PNEDHj2007).
Este último documento, reafirmando os princípios de que os
direitos humanos são universais, indivisíveis e interdepen-
dentes, define a EDH como um "processo sistemático e mul-
tidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos"
(BRASIL, 2007, P.2S). A EDH deve permear os currículos da
educação básica, além de estrutura r todas as políticas no cam-
po educativo, envolvendo os seguintes eixos: educação básica,
educação superior, educação não formal, educação dos pro-
fissionais da justiça e segurança pública e educação e mídia.
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Em 25 de setembro de 2008 o artigo 32 da Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional recebeu acréscimo do §5°
advindo da Lei nº 11.525, para determinar a obrigatoriedade
de inclusão no currículo do ensino fundamental de conteúdo
que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Como coroamento de tantas iniciativas para viabilizar
e fortalecer a EDH o Conselho Nacional de Educação publi-
cou a Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012 estabelecendo
diretrizes nacionais para a Educação em Direitos Humanos
a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas institui-
ções. De acordo com seu artigo 3º a EDH tem "a finalidade
de promover a educação para a mudança e a transformação
social", fundamentando-se nos seguintes princípios: digni-
dade humana; igualdade de direitos; reconhecimento e valori-
zação das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado;
democracia na educação; transversalidade, vivência e globali-
dade e sustentabilidade ambiental. Além de ser considerada
nos Projetos Político-Pedagógicos (PPP), nos Regimentos Es-
colares, nos Planos de Desenvolvimento lnstitucionais (PDI),
nos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das instituições
de ensino superior, nos materiais didáticos e pedagógicos; no
modelo de ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem como
dos diferentes processos de avaliação (Art. 6), a EDH "deverá
orientar a formação inicial e continuada de todos(as) os(as)
profissionais da educação, sendo componente curricular obri-
gatório nos cursos destinados a esses profissionais" (Art.8).

As condições legais e institucionais são favoráveis a
uma vivência da EDH, porém, muito temos que avançar nas
seguintes frentes: na superação das desigualdades socioeco-
nômicas e exclusão social; na dimensão conceitual e, sobre-
tudo, na transformação das mentalidades. A manutenção da
injustiça distributiva compromete a paz em todos os níveis.
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Refletindo sobre os Conceitos ...

Para dar continuidade às nossas reflexões partimos de
considerações sobre o conceito de direitos humanos, para de-
pois situar a educação em direitos humanos no contexto his-
tórico, social e político, com o intuito de compreendermos os
fundamentos, princípios e métodos que norteiam essa pers-
pectiva educacional. Esperamos, com isso, destacar uma das
muitas possibilidades de reflexão-ação-reflexão de pensar o
modo de educar na contemporaneidade a partir dos valores e
dos direitos humanos, tão caros e necessários nesse momento
de profundas transformações que a humanidade está atraves-
sando. Uma educação que aponte novas perspectivas, que seja
inclusiva, dialógica, solidária e abrangente, abrindo horizon-
tes de esperança e sensibilidade social.

Iniciamos fazendo um questionamento quanto às difi-
culdades de estabelecimento de uma linguagem compreensí-
vel e aceitável à maioria. Conceituar direitos humanos, algo
tão intrínseco à nossa condição existencial traz dificuldades
desde o ponto de partida até ao ponto de chegada. Curioso
como aquilo que parece tão elementar, até mesmo óbvio a to-
dos, traz consigo a dificuldade de enunciação, de definição, de
caracterização.

Direitos Humanos ...

Definir Direitos Humanos não é uma tarefa fácil, mui-
to embora, como destaca Rabenhorst (2001) estamos sempre
falando em direitos, seja relacionado à vida social ou políti-
ca, mesmo que não saibamos ao certo sua definição e abran-
gência. Ao se iniciar uma reflexão sobre o papel dos direitos
humanos em nossa sociedade, é importante considerar sua
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dimensão histórica e social, ou seja, o modo como tais direitos
evoluíram ao longo do tempo e os contextos onde se inseriam.
Direitos resultam de intensas lutas e mobilizações sociais, que
tornam possível às pessoas se verem como sujeitos de direi-
tos. Falar em sujeitos de direitos é pensar num sujeito social
que se apropria e ressignifica seus direitos de modos específi-
cos e contingentes relativamente ao campo de possibilidades
a partir das quais ele organiza sua ação.

Esse é um debate amplo, que abrange uma pluralidade
de posicionamentos e interpretações, desde uma perspectiva
jurídica até uma discussão sociológica e educacional. Porém,
destaca-se um consenso entre as diversas perspectivas que é a
noção de universalidade. Por universalidade, entende-se a pro-
posição de que todas as pessoas, independentemente de sua
condição etnicorracial, econômica, social, de gênero, criminal,
são sujeitas e detentoras dos direitos humanos. É tal princípio
que garante a "unidade na diversidade" dos direitos humanos.

Justiça, Liberdade, Solidariedade, Igualdade, Tolerân-
cia, Paz, entre outros são valores que dão sentido à vida, e dão
base para o que compreendemos por direitos humanos. Os
direitos humanos incorporam uma série de interpretações e
reivindicações, entretanto, mantêm uma expectativa, cada vez
mais crescente na contemporaneidade, de construir e com-
partilhar uma sociedade que defina e garanta condições de
igualdade e de justiça social para todos, partindo do principio
de que os sujeitos devem ser universalmente detentores de di-
reitos essenciais, indispensáveis à convivência social. Por isso,
os direitos humanos são fundamentais e inalienáveis, pois
eles são os pressupostos para uma vida digna. Eles expressam
um marco ético-político que serve como orientação na busca
por uma sociedade melhor, comprometida com o aprendizado
da condição humana.



Rabenhorst (2001, P.3), traz várias definições para "di-
reitos humanos". Consideramos válido compartilhar aquelas
voltadas para a percepção da "necessidade que possuímos de
viver em um mundo justo", o "reconhecimento de que algo
nos é devido", "direitos não são favores, súplicas ou gentile-
zas". Uma afirmação chama a atenção: "os seres humanos são
detentores de determinados direitos em razão de sua dignida-
de, isto é, do valor absoluto que eles possuem" (PA). Podemos
indagar: como sustentar a noção de dignidade numa socieda-
de alicerçada no poder do dinheiro uma vez que o ser humano
não tem preço, não tem um valor que pode ser quantificado?
Lembrando o filósofo alemão lmmanuel Kant, Rabenhorst
afirma que a dignidade seria "um valor incondicionado e ab-
soluto que ultrapassa todos os valores" (P.3).

Somos humanos, únicos, irrepetíveis, singulares, aber-
tos a múltiplas possibilidades, então como pensar em direitos
universais que corresponderiam a todos e a cada um? Pare-
ce óbvio, mas não é tão simples, pois ao longo da história da
humanidade assistimos a atentados cruéis contra esses direi-
tos fundamentais, universais, tanto que foi preciso enunciar
tais direitos em declarações e documentos oficiais, nacionais
e internacionais, formalizando-os, identificando-os, enume-
rando-os. No entanto, não bastou a formalização e divulgação
desses direitos para que fossem atendidos, foi preciso definir
instituições e instâncias jurídicas e sociais internacional e na-
cionalmente, em todo o planeta, para a garantia desses direi-
tos que continuam a ser negados a boa parte dos seres huma-
nos, em especial àqueles que nasceram em condições menos
privilegiadas social e economicamente.

Os direitos humanos têm caráter natural, mas preci-
sam ser conquistados historicamente. Seguindo a terminolo-
gia proposta por Norberto Bobbio (1992) na obra A Era dos
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Direitos podemos falar de gerações- de direitos humanos, fa-
zendo a seguinte classificação: 1ª Geração (final do século
XVIII e XIX): direitos civis e políticos (direitos das liberdades
individuais); 2ª Geração (início do século XX): abrange os
grupos sociais - direitos econômicos, sociais e culturais (di-
reitos de igualdade) e 3ª Geração: Inclui os direitos coleti-
vos da humanidade, ou seja, os que afligem os seres humanos
em conjunto: paz, desenvolvimento, autodeterminação dos
povos, ao patrimônio científico, tecnológico e cultural, meio
ambiente (direitos de solidariedade planetária).

Importante colocarmos em foco nosso "lugar" de análi-
se: refletimos em um contexto ocidental, marcado pelas ten-
sões do capitalismo. Temos consciência dos valores que im-
peram em uma cultura erguida sob a égide do capitalismo.
Na sociedade dita "pós-moderna" em que vivemos no ociden-
te, valorizam-se os bens materiais, a propriedade, o capital,
os objetos, em detrimento do próprio ser humano. O sujeito
que tem mais condições financeiras terá uma vida mais sadia,
mais confortável, com acesso à saúde, educação e habitação
de qualidade. Porque tem capital, este lhe garante o acesso
aos direitos, que, a rigor, são comprados.

Parece simples compreender que no topo de uma pirâ-
mide só cabe uma parcela de seres humanos e ela só pode ser
mantida por uma larga e sólida base. É importante trazer as
contribuições de Karl Marx nesse contexto, pois este já ava-
liava essa desigualdade social que, em função do sistema eco-
nômico, levou à criação de classes sociais distintas e antagô-
nicas. Hoje, claramente, essas fronteiras entre as classes são

2 Alguns autores preferem usar o termo "dimensões" ao invés de "gerações", evitan-
do assim, a vinculação com uma interpretação biológica que traz a ideia de começo,
esgotamento e fim. Na perspectiva histórica cada geração tem certa independência
em relação às outras e o aparecimento de uma nova geração não implica a negação
da anterior, embora possa haver redefinições na mesma.
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mascaradas pela ilusão dada pelas condições de crédito que
permitem o consumo a todas as classes, mas continuamos,
sim, estratificados e o abismo social é cada vez mais gritante.
Lembramos que a classe dominante não é detentora somente
do capital, dos recursos financeiros e tecnológicos, dos meios
de produção, enfim, mas de instrumentos poderosos de alie-
nação, capazes de manter essa desigualdade social da forma
mais silenciosa e mascarada.

Não conseguimos descolar as reflexões sobre direitos
humanos da forma como nossa sociedade vem sendo consti-
tuída pelas linhas invisíveis desse capitalismo, pois é exata-
mente aí que reside a negação dos direitos humanos a uma
parcela expressiva da população brasileira. Se há uma parce-
la muito pequena privilegiada é em detrimento de uma par-
cela muito grande de pessoas em total condição de miséria,
sem direito à saúde, à educação, à integridade física, àjustiça,
à habitação, à expressão, à segurança.

Há uma naturalização dessa condição, uma banaliza-
ção dessa realidade de miséria e de negação dos direitos da
grande parte da população. A mídia, os meios de comunica-
ção de massa, mantêm essa realidade com muita perspicácia,
manipulando, alienando, inculcando valores e promovendo a
passividade. Daí a relação dos direitos humanos com a cri-
minalidade e a visão deturpada de que direitos humanos são
direitos de 'bandidos' em detrimento às "pessoas de bem".
Numa trama muito bem tecida, aqueles que se beneficiam das
diferentes violências para aumentar seus índices de audiência
e para angariar votos nas disputas eleitorais, transformaram
o conceito de direitos humanos em algo externo à maioria da
população, contribuindo, assim, para a manutenção das desi-
gualdades e para uma cultura da violência. Na contramão des-
te estado de coisas e com um sentido de resistência cultural,
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fortalece-se o conceito de educação em direitos humanos, que
veremos a seguir.

Educação em Direitos Humanos •..

Por haver uma grande variedade de representações so-
bre direitos humanos, as concepções de Educação em Direitos
Humanos (EDH) também variam. Para Candau e Sacavino
(2010), há uma grande contradição entre as concepções e os
processos educativos, gerando um descompasso, especial-
mente na educação formal. Neste horizonte a prática resume-
-se à "transmissão de conhecimentos atualizados sobre direi-
tos humanos" (P.114), sem problematização, nem articulação,
sem metodologias e estratégias pedagógicas que levem a uma
verdadeira Educação em Direitos Humanos.

As autoras supracitadas defendem as definições e
práticas pedagógicas formuladas pelas Organizações Não-
-Governamentais - ONGs, por entenderem a importância do
enfoque na transformação, no poder da EDH como

ferramenta para a mudança social, para limitar o papel
do Estado, proteger as pessoas do poder do Estado e, em
alguns casos, para permitir que o povo alcance o poder
do Estado (P.117).

As ONGs estão voltadas para a formação dos grupos
sociais vulneráveis, na tentativa de auxiliá-los no seu pro-
cesso de proteção e reivindicação dos seus direitos negados
historicamente. A educação é concebida como ferramenta de
poder, de mudança, de empoderamento.

Com o enfoque na mudança social, na transformação,
na luta contra a opressão, o preconceito e a violência, a EDH
só pode ser uma educação política e crítica, voltada para a
sensibilização e o empoderamento dos grupos sociais desfa-
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vorecidos ou discriminados. Se o objetivo da EDH é promo-
ver o desenvolvimento da consciência a respeito dos direitos
humanos, proporcionando o conhecimento e a defesa dos
direitos individuais e coletivos é importante termos em vista
práticas metodológicas adequadas que proporcionem a crí-
tica em detrimento à reprodução, daí a simples transmissão
de conteúdos não surtir efeito e nem se adequar aos objetivos
propostos. Margarida Genevois prefaciando a obra Educação
em Direitos Humanos: Fundamentos Teórico-Metodológicos
(SILVEIRA, 2007) alerta que a EDH deve atingir "mentes e
corações". Como podemos formar um cidadão, com uma prá-
tica educativa conteudista pautada na reprodução? É preciso
questionar, informar com foco na formação crítica e isso não
se faz com atividades pontuais em datas comemorativas como
no "Dia do Índio", "Dia da Mulher", "Dia do Meio Ambiente"
como estam os acostumados a ver na grande maioria das insti-
tuições de ensino formal.

Benevides (2000) fala da importância do desenvolvi-
mento do senso de responsabilidade, no caso "o desenvolvi-
mento da capacidade de se perceber as consequências pessoais
e sociais de cada escola" (p.6), assim como a formação de cida-
dãos autônomos. O destaque para a vivência é vital, pois preci-
samos pensar numa formação contextualizada à realidade na
qual estamos inseridos - o "quem sou eu" que se espelha em
"quem é o outro", no exercício do autoconhecimento, da singu-
laridade, da valorização de si sem ser individualista, no exercí-
cio constante do diálogo da existência do outro, o qual também
imprime sentido ao meu estar no mundo. Somos seres sociais,
nos relacionamos socialmente e habitamos omesmo planeta, a
mesma "casa", portanto é preciso que entendamos que nas di-
ferenças nos reconhecemos sem usar o conceito de "igualdade"
para encobrir tais diferenças, na falsa impressão do respeito.
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Candau e Sacavino (2010) defendem, com base em va-
riados documentos oficiais definidores da EDH que as práti-
cas pedagógicas devem ser transversais, trabalhadas em todas
as áreas, de preferência de forma interdisciplinar, por meio de
temas geradores. Os projetos educativos também são formas
fecundas de se trabalhar os conteúdos, valores e atitudes vin-
culados aos direitos humanos.

Benevides (2000, p.i.l) afirma que é preciso uma "mu-
dança cultural" em que se privilegie o respeito aos direitos hu-
manos e à dignidade humana e que se enfrente a herança so-
bre a qual está assentada a sociedade brasileira. São costumes
e ideologias que ficaram arraigados na mentalidade dos bra-
sileiros provenientes, segundo a autora, de: um longo período
de escravidão; da política oligárquica e patrimonial; do sis-
tema de ensino autoritário e elitista; da complacência com a
corrupção; do descaso com a violência; das práticas religiosas
ligadas à caridade; do sistema familiar patriarcal e machista;
da sociedade racista e preconceituosa contra os diferentes;
do desinteresse pela participação cidadã e pelo associativis-
mo solidário; do individualismo consumista e da falsa ideia
de "modernidade". Ela continua suas reflexões apontando a
necessidade de um enfrentamento a essa herança, a luta pelo
esclarecimento, pela politização e destaca a EDH como uma
educação para a mudança e não para a conservação. De um
lado, vislumbramos um futuro assustador: a cada dia exacer-
bam-se as diferenças, os preconceitos, a desigualdade social,
a depredação ambiental e a manutenção desse sistema capi-
talista voraz; por outro lado, fortalecem-se as utopias libertá-
rias e as práticas assossiativistas com fins solidários, trazendo
ventos de esperança, instalando e prenunciando paz.

A EDH preocupa-se em difundir e fomentar, através
de diferentes estratégias, uma cultura dos direitos humanos.



Ela desponta como uma importante estratégia para superar a
imensa exclusão social que permeia a sociedade contemporâ-
nea, configurando novos e diferenciados cenários sociais, po-
líticos e culturais influenciados por uma diversidade multicul-
tural. Esta perspectiva tem como objetivo último a construção
de uma sociedade que reconheça o outro em seus direitos, a
partir do olhar e do reconhecimento para além das fronteiras
de raça, língua, condição social, orientação sexual e religiosa
entre outros, possibilitando pensar numa sociedade hibridi-
zada (CANDAU,2010) marcada pela mudança permanente e
a incerteza (MORIN, 2001).

A EDH busca promover processos de ensino e aprendi-
zagem participativos e ativos que levem em consideração essa
proposta ampliada de educação, extrapolando as fronteiras do
formal e do estabelecido institucionalmente, permitindo aden-
trar em espaços outros de educação para o ser integral que te-
nham como fundamento uma educação em, sobre e para os
Direitos Humanos. Dessa forma, tem como intenção gerar
uma consciência que permita aos atores sociais assumir atitu-
des de luta e de transformação, diminuindo a distância entre o
discurso e a prática dos direitos humanos no cotidiano.

EDH não é uma sigla a mais no processo educativo. Tra-
ta-se de uma consistente preocupação em assegurar que cada
uma das pessoas que passe pelos espaços de formação possa
compartilhar, compreender e reconhecer o sentido de uma
vida pautada pela convivência pacífica e de respeito mútuo.
Assim, porEDH compreendemos, sobretudo, as construções
históricas e filosóficas que desembocam no pensamento hu-
manista, na construção da perspectiva dos direitos humanos
e na busca por assegurar os fundamentos de uma sociedade
democrática, de respeito à cidadania e à construção de uma
cultura de paz.
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Em relação à gênese da EDH, podemos afirmar que esta
é uma perspectiva que nasce no contexto pós-Segunda Guer-
ra Mundial, vinculada à proclamação da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. O artigo 26 desta Declaração estabelece
o direito à educação, tendo como objetivo principal o pleno de-
senvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do
respeito aos direitos humanos. No contexto latino-americano,
a EDH constitui uma prática recente e tem se desenvolvido de
maneira heterogênea por toda a América Latina, apresentan-
do, segundo Candau (2007), uma diversidade de trajetórias,
que está sempre articulada com os processos político-sociais
vividos nos diferentes contextos. Apreocupação com a questão
emerge da necessidade de compreendermos o momento atual,
buscando entre as tensões e conflitos a afirmação de uma cul-
tura dos direitos, aliada da cultura de paz. A EDH no Brasil,
assim como na América Latina, surgiu no contexto das lutas
sociais e populares como estratégia de resistência cultural às
violações aos direitos humanos e como fundamentos para o
processo emancipador de conquista e criação de direitos. A
educação popular tem sido o loeus privilegiado da EDH. Ape-
nas mais recentemente, especialmente a partir da década de
1990, tal perspectiva tem tido uma maior inserção no campo
da escolarização formal.3 O que implica num cuidado especial
no processo de inserção nos diversos espaços de saberes e for-
mação, requerendo o entendimento de seu significado e de sua
práxis, portanto, é necessário que as instâncias promotoras da
EDH, estejam atentas às metodologias e estratégias que devem
objetivar mais que passar conceitos ou resgates históricos so-
bre os direitos humanos e sociais, deve antes desenvolver me-
canismos de uma prática pedagógica imbuída na conscientiza-

3 Um importante avanço no que diz respeito ao currículo foi a incorporação pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (1996), dos temas transversais.
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ção e aprendizado dos valores humanos indispensáveis a uma
convivência social pacifica, igualitária, solidaria e fraterna, ou
seja, "educar para a esperança" (ASSMANN,2000).

Garantia de Direitos Humanos e Cultura de Paz

Fomos condicionados, pela repetição de uma concep-
ção tradicional de origem romana, a pensar que a antítese da
paz é a ausência de conflitos bélicos. Jares (2002) procura
desconstruir tal representação, mostrando que a violência,
em suas diferentes faces, é que é a antítese da paz. Este autor,
articulando os conceitos de paz, conflito e violência, organiza
todo um suporte conceitual para a estruturação pedagógica
da Educação para a Paz. Neste arcabouço, o conflito não é ca-
muflado, nem encarado com negatividade, pois onde há vida,
onde há relacionamento, também há conflito. Nós, defensoras
de uma Educação em Direitos Humanos, entendemos que a
conquista de direitos exige luta e que esta traz o conflito a ser
enfrentado de forma não violenta. Entendemos a paz em di-
ferentes dimensões: a pessoal (dimensão interior, espiritual),
a social (relação com os outros e com as instituições) e a pla-
netária (relação com o ambiente). A edificação de uma cultura
de paz é indissociável da luta por justiça e igualdade, o que im-
plica na garantia de direitos e no enfrentamento às violações
destes direitos. Para Jares (2002), a violência estrutura-se de
forma triangular, havendo várias formas de violência na so-
ciedade contemporânea: a física, direta e pessoal; a estrutural,
geradora da injustiça social e a cultural, que agride os sujeitos
nas suas crenças, valores e opções. Considerando essa trian-
gulação, Jares conclui que "Apaz deve construir-se na cultura
e na estrutura, não apenas na mente humana, pois o triângulo
da violência tem círculos viciosos integrados" (p.126).
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Como os direitos humanos dizem respeito a todos nós
humanos e está presente na vida cotidiana, educar em direitos
humanos é o mesmo que educar para a democracia e para a
paz. A práxis pedagógica da EDH é plural, constituindo-se em
ferramenta para a formação cidadã à medida que contribui
para a afirmação dos direitos intrínsecos a todos os sujeitos.
Pela vivência e na transversalidade, possibilita a reflexão, a
sensibilização e a conscientização sobre a importância do res-
peito ao ser humano.

Não há receitas prontas para se fazer a EDH no cotidiano
educativo. Há princípios, expostos ao longo deste artigo. Há,
sobretudo a necessidade de que os educadores orientem sua
práxis pelo princípio da esperança na vocação do ser humano
de "ser mais": mais humano, mais solidário, mais justo, mais
feliz e mais fraterno. Como destaca Freire (1992), a esperança é
elemento fundamental para se recuperar a utopia como sonho
possível e compreendermos o futuro, assim como o presente e
o passado, como fruto das opções e decisões humanas.
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JOVENS EM CONFLITO COM A LEI E GRUPOS RELIGIOSOS: UM ENCONTRO
PROPICIADOR DE PAZ?

Ercília Maria Braga de Olinda
Francisca Jesuana Alves Prado

o presente artigo traz reflexões sobre o significado da
atuação de grupos religiosos na vida de adolescentes que estão
privadas de liberdade. Objetivamos avaliar em que medida a
ação evangelizadora desses grupos colabora para a busca do
sentido da vida. Partimos da compreensão de que encontrar
o sentido da vida é trilhar um caminho para a paz interior, o
que colabora para a paz social. Ovazio existencial de uma vida
sem sentido é fator de desespero e de desequilíbrio e a reli-
gião, como esforço de união com Deus, com o outro e consigo
mesmo pode ser uma experiência construtiva e propiciadora
de projetos de vida.

Os dados para a elaboração do presente artigo foram
produzidos em um estudo de caso de observação (BOGDAN&
BIKLEN, 1994) realizado no Centro Educacional Aldaci Bar-
bosa Mota' (CEABM)a partir da interação com 11adolescen-
tes- que responderam questionários e foram entrevistadas ao
longo de oito visitas. A fundamentação teórica veio do campo
da Educação em Direitos Humanos (EDH) e fez interface com
os estudos sobre religiosidade juvenil. A complexidade do ob-
jeto exigiu um profundo mergulho no universo de crenças in-

1o Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota é localizado na Travessa Costa Rica
sjn, oficialmente no bairro Padre Andrade. Éurna instituição pública estatal, laica.
Está vinculada diretamente ao governo do estado do Ceará, através da Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento Social-STDS, junto à célula de Medidas Socioe-
ducativas. Atende adolescentes do sexo feminino, sentenciadas nas medidas de
Internação e de Semi-Liberdade.
2 A faixa etária das adolescentes era de 15 a 18 anos, seis eram reincidentes no
CEABMe cinco estão na primeira experiência em um centro educacional. Urna era
católica, três evangélicas, sete sem religião (todas declararam acreditar em Deus).



dividuais e de representações coletivas sobre o adolescente em
conflito com a lei. A discussão sobre o sentido da vida foi feita
com base nas contribuições de Viktor Emil Frankl, proposi-
tor de uma psicologia existencial. É deste inspirado psiquiatra
alemão a máxima que estimula a convicção de que o passado
ainda pode ser corrigido: "viva como se já estivesse vivendo
pela segunda vez, e como se na primeira vez você tivesse agido
tão errado como está prestes a agir agora" (2008, P.134).

No Encontro com Daniela a Delimitação do Objeto de Estudo

As duas autoras do presente artigo, na condição de orien-
tadora e de orientanda, respectivamente, estiveram empenha-
das entre os meses de janeiro ejulho de 2013 em uma pesquisa
que resultaria no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)intitu-
lado Sentido da vida e religiosidade: o significado da atuação
dos grupos religiosos junto a adolescentes privadas de liber-
dade no Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota.3

Na fase exploratória da pesquisa qualitativa, realizamos
uma visita ao lócus escolhido para observar o grupo "Jovens
com uma Missão" (JOCUM)4 em atividade evangelizadora
com as adolescentes internas. Naquele momento, o objeto de
estudo não estava delimitado. Havia apenas uma intenção ge-
ral de discutir o significado da atuação dos grupos religiosos
para as adolescentes que cumpriam medida socioeducativa-.

3 o referido TCC foi aprovado com nota 10 no curso de Pedagogia da UFC no dia
29 de julho de 2013.

4 Além do grupo anteriormente citado, o Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota
(CEABM) abre suas portas para os seguintes grupos: Grupo Espírita Joana de
Angelis (CEJA/Conjunto Ceará), Renovação Carismática Católica - Sha/om (RCC/
Parquelândia) e Assembleia de Deus (AD/Templo Central).
5O artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera ato infra-
cional "a conduta descrita como crime ou contravenção penal". Quando isto ocorre
o adolescente é responsabilizado podendo ser submetido às seguintes medidas
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Percebemos que os jovens missionários, dentre eles alguns
estrangeiros, despertavam o interesse da maioria das ado-
lescentes que interagiam demonstrando grande entusiasmo
diante dos depoimentos que ouviam, tratando do despertar
de cada um para os ensinamentos de Jesus. No entanto, duas
adolescentes mantinham-se afastadas. Uma delas chorava,
demonstrando grande desassossego, enquanto a outra ten-
tava consolá-Ia. A primeira autora aproximou-se das duas e
ofereceu-se para um diálogo fraterno, caso fosse o interesse
de ambas. A garota que chorava tinha 17 anos e repetia sua
dor pelo tormento que estava causando a sua mãe, que além
de sofrer pelos desatinos da filha, ainda se encontrava doente
e desassistida na cidade do interior onde moravam. A ado-
lescente fora sentenciada a três anos de internação, medida
socioeducativa máxima prevista no ECA, o que indicava um
ato infracional grave. Após escutá-Ia, a segunda autora falou
sobre a necessidade do autoperdão, perguntando sobre seus
sonhos e projetos. A adolescente só conseguia dizer que não
tinha paz e que estava perdendo a esperança de sair do fundo
do poço em que mergulhara. Em um momento, ela respirou
fundo e num tom grave afirmou: "se eu não descobrir um
sentido para minha vida não aguentarei!". Aquela frase soou
como uma pista para o objeto de estudo tão perseguido. Após
relatar o ocorrido à orientanda, o objeto de estudo foi defi-
nido: o significado da atuação dos grupos religiosos para as
adolescentes, identificando em que medida eles colaboravam
para a construção do sentido da vida.

As observações realizadas na fase exploratória da pes-
quisa mostraram que os momentos religiosos vivenciados nas

socioeducativas, de acordo com a gravidade da infração e decisão judicial: adver-
tência; obrigação de reparo ao dano; prestação de serviço à comunidade; liberdade
assistida; inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento
educacional (art.rz).
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visitas feitas pelos grupos religiosos deveriam ser problernati-
zados. Muitas questões surgiram: o que se passava no Íntimo
de cada adolescente quando ouviam pregações evangélicas ou
quando eram chamadas a alguma reflexão ligada ao aspec-
to moral ou a valores? Quais as sensações sentidas? Aqueles
eram os únicos momentos em que era permitido chorar de ar-
rependimento sem precisar dizer o motivo. E nenhuma delas
recriminava a outra porque estava chorando ou porque aquele
momento a tocou. Não! Era permitido ser mulher,sentimental
ou sofrer, refletir sobre a vida e as escolhas feitas.

O desabafo de Daniela ilustra a falta de sentido de vida
e a ausência de um projeto de vida. Sua permanência no mun-
do é motivada pela figura materna, porém também revela sua
angústia por sua condição de privação de liberdade e o desejo
de estar novamente livre.

Aquino (2010, P-49) relata a importância do projeto de
vida para que o sentido da vida possa ser buscado, tornando-
-se viável, além de sentido e pensado:

Um projeto requer um discernimento aprofundado
de seu objeto, que tenha por escopo responder a uma
pergunta, ou preencher uma lacuna no mundo. Por
outro lado, projeto, como parte do dever-ser, tem como
objetivo a busca do sentido da vida e se dirige para a
consecução dos valores na área da liberdade humana.

Vejamos um pouco mais sobre o sentido da vida, antes
de apresentarmos os resultados da nossa pesquisa.

Descobrindo Sentidos para a Vida no Encontro com o Outro

O sentido da vida é o que move, o que traz esperança
aos dias. Viktor Frankl (2008, p.124-12S) destaca a importân-
cia dessa procura:
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A busca do individuo por um sentido é a motivação
primária em sua vida, e não uma 'racionalização secun-
dária' de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo
e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido
somente por aquela determinada pessoa. Somente então
esse sentido assume uma importância que satisfará sua
própria vontade de sentido.

Somos seres que necessitamos de ideias e de valores que
deem à vida. Precisamos sentir que o tempo não está passan-
do inutilmente, que temos motivações autênticas e genuínas
para viver, tornando-nos seres capazes de construir objetivos
e estipular metas a serem alcançadas. Frankl (2008. P.133)
esclarece que:

[...] o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de
um dia para outro, de uma hora para outra. O que im-
porta, por conseguinte, não é o sentido da vida de um
modo geral, mas antes o sentido específico da vida de
uma pessoa em dado momento.

Da citação anterior decorre a convicção de que não se
deve pensar e buscar um sentido abstrato de vida, pois cada
pessoa na sua singularidade, tem suas próprias aptidões e
missões. Para Frankl (2008, P.33) "[...] a tarefa de cada um é
tão singular como a sua oportunidade específica de levá-Ia a
cabo." Há uma mutabilidade variante de pessoa para pessoa,
de ocasião a ocasião, o que vale ressaltar é que são as pessoas
que constroem e desconstroem os sentidos, que os modificam
de acordo com as suas liberdades de ser e estar no mundo.

Frankl (2008, P.135) declara que
o ser humano é uma criatura responsável e que precisa
realizar o sentido potencial de sua vida. Apesar de estar
sempre se modificando o verdadeiro sentido da vidaja-
mais deixa de existir devendo "ser descoberto no mundo,
e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como
se fosse um sistema fechado (Id., Ibid).
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Esse sentido pode ser descoberto por três diferentes
formas: [...] 1. Criando um trabalho ou praticando um ato; 2.
Experimentando algo ou encontrando alguém; 3. Pela atitude
que tomamos em relação ao sofrimento inevitável.

Frankl (2008) chama essa característica de descoberta
de sentido no mundo de "autotranscendência da existência hu-
mana", correspondendo ao fato do ser humano sempre apontar
e se dirigir a algo ou alguém diferente de si mesmo, seja na re-
alização de um sentido, seja no encontro de outro ser humano.

O sentido da vida pode também estar associado a cren-
ças, religiões, como afirma Rubem Alves (1994, p.123), quan-
do aposta no sentido da vida ligado à fé e à imagem de um
Deus misericordioso que acolhe e que é presença:

Afirmar que a vida tem sentido é propor a fantástica
hipótese de que o universo vibra com os nossos sen-
timentos, sofre a dor dos torturados, chora a lágrima
dos abandonados, sorri com as crianças que brincam ...
Tudo está ligado. Convicçãode que, por detrás das coisas
visíveis, há um rosto invisível que sorri, presença amiga,
braços que abraçam, como na famosa tela de Salvador
Dali. E é esta crença que explica os sacrifícios que se
oferecem nos altares e as preces que se balbuciam na
solidão.

A fé é um dos grandes mistérios do mundo, a religião
é a manifestação dessa fé, por isso talvez a religião não aca-
be mesmo com o passar das gerações e dos séculos na terra,
porque a humanidade mesmo sem saber exatamente por que
e para quê continua a necessitar de Deus ou de deuses, iden-
tificados com suas necessidades vitais. Deus ou deuses que
possam ser misericordiosos com suas dores, ou presença em
meio à solidão de um mundo individualista, e que acima de
tudo possam inspirar sempre o melhor que há dentro de cada
um e cada uma, sendo também sentido de viver.
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o Significado da Atuação dos Grupos Religiosos

Na avaliação das adolescentes sobre como elas se sen-
tiam nos momentos de atividades propostas pelos grupos re-
ligiosos, obtivemos 100% de respostas positivas: bem (02);
muito bem (01); bem melhor (01); aliviada (03); mais livre
(01); muito feliz (01) e emocionada (02). O sentimento que se
destaca é o de amparo, ilustrado na seguinte fala: "fico muito
feliz porque sinto que Deus está me ouvindo". Quando ques-
tionadas sobre a participação nos encontros com os grupos re-
ligiosos e sua importância, nove responderam que era muito
importante e duas que era importante.

Para Rubem Alves (1994, p.121) a religião fala do sen-
tido da vida aliado a bem-estar e sentimento de felicidade. A
razão para que as pessoas continuem a ser fascinadas por ela
a despeito de tantas críticas é sua insistência de que "[...]vale
a pena viver. Que é possível ser feliz e sorrir".

Questionadas sobre os aprendizados que os grupos reli-
giosos proporcionam a cada uma delas, surgiram três grupos
de opinião. Oprimeiro demonstra um sentido de aproximação
com Deus através de sua significação e da prática da oração.
As expressões que indicam esta noção começavam com a ex-
pressão "aprendi que", seguida de: "Deus é fiel"; "Deus ama a
gente"; "Deus é muito importante nas nossas vidas"; "não tem
coisa melhor que servir a Deus"; "só Ele é a salvação"; "Deus
tá comigo, ele me ama"; é importante ter fé e amar a Deus";
"posso conversar com Deus"; "devo orar mais"; "preciso fa-
lar mais sobre Deus". As respostas refletem a linguagem dos
grupos religiosos, sobressaindo as afirmativas próprias de re-
ligiões evangélicas. Um segundo grupo de aprendizados apon-
ta para um horizonte de transformação do comportamento,
sobretudo nas ações que levaram à internação assim como a
redenção de seus erros por meio do amor de Deus: "saber que
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essa vida não é pra nós"; "só basta a gente querer pra gente
mudar"; "parar de fazer as coisas erradas"; "que não é certo
fazer as coisas que eu faço"; "tudo tem seu tempo"; "tudo o
que eu fiz de errado Deus me perdoa"; "mudar de vida" e que
"Deus jamais nos abandona não importa a situação".

As adolescentes demonstram uma relação com Deus
tendente ao auto perdão e à vontade de um caminhar no sen-
tido da autotransformação. Elas não gostam do julgamento
exterior. Uma delas tatuou no pé a seguinte frase: "só Deus
pode me julgar". Ela explicou o significado daquela frase nos
seguintes termos:

as pessoas gostam muito de julgar. Eu sei que eu não tô
na vida certa. O mundo do crime, não é vida pra ninguém,
mas tem pessoas piores do que eu, tipo, eu já roubei, mas
eu nunca matei [...] ninguém tem o direito de julgar.

As respostas das adolescentes podem refletir esperan-
ça e desejo de mudança, mas até que ponto estas disposições
são duradouras? A ação pontual de grupos religiosos distintos
pode realmente movê-Ias na direção de fazer agir a mudança?
Até que ponto, os ensinamentos dos grupos religiosos ecoam
nos dias que seguem, na semana, na vida, na conduta das ado-
lescentes? Teriam estas ações apenas efeitos paliativos e emo-
cionais imediatos?

O último grupo de aprendizados faz referência a repen-
sar o relacionamento consigo mesmo e com os outros: "pro-
curar entender o outro"; "ter compaixão das pessoas, pois an-
tes eu não tinha pena de ninguém; "amadurecer o coração";
"agradar ao próximo, ao pai e à mãe"; "ser uma pessoa me-
lhor"; 'aprendi a perdoar"; "respeitar"; "conversar e dar con-
selho"; "não criticar as outras pessoas e a palavra de Deus";
"nunca desistir dos sonhos"; pensar não só em mim, mas tam-
bém no próximo"; "respeitar cada um como eles é".
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A dimensão do outro faz parte da religiosidade, das re-
lações sociais, do contato com o meio. Nas respostas das ado-
lescentes podemos encontrar vários elementos importantes
que mostram um leque de comportamentos, sentimentos e
maneiras de como se relacionar melhor com familiares e com
outras pessoas em geral.

A última pergunta se referiu aos ensinamentos propos-
tos pelos grupos religiosos e sua contribuição para encontrar
ou não um sentido da vida. As respostas foram em sua maioria
sim, presente em dez dos questionários. Uma adolescente, no
entanto, respondeu que sim e que não: "Sim e não. Sim por-
que eu penso muito um dia mudar a minha vida, e não, por-
que eu tenho muita coisa pra resolver na minha vida loka". O
depoimento desta adolescente revela uma dúvida existencial,
conflito entre mudar de vida, mas ao mesmo tempo, a cons-
tatação de que existem pendências a serem resolvidas quando
a liberdade chegar. Ou seja, ela tem consciência que o mundo
lá fora continuará o mesmo, com excesso de dificuldades e es-
cassez de oportunidades. As demais adolescentes justificaram
suas afirmativas, defendendo que os grupos religiosos contri-
buem para que o sentido da vida seja encontrado. Dentre os
depoimentos, o quesito mudança de vida está presente: "sim,
contribui porque eles mostram que eu posso sair daqui de ca-
beça erguida com um novo pensamento"; "sim, contribui pra
mudar a história, a vida. Porque é bom escutar a palavra de
Deus, alivia mais o coração. A gente chora" e "sim, pra mudar
de vida. Parar de fazer coisas erradas".

O possível anseio por uma nova chance na sociedade
surge a partir das intervenções dos grupos religiosos, assim
como a tomada de consciência referente às atitudes que re-
sultaram nos atos infracionais, contribuindo para uma nova
significação de sentido a vida, segundo elas, através dos de-
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poimentos: "Ajuda e muito, porque eles mostram a verdade
que lá fora a gente não consegue enxergar"; "Porque a gente
vai vendo que no mundo que a gente leva nós não ganhamos
nada com isso. Que apesar de tudo Deus está sempre do nosso
lado, só ele e mais ninguém"; "porque quando eu cheguei aqui
achava que tudo tava perdido pra mim. Agora sei que a janela
ainda tá aberta pra mim"; "é com a palavra de Deus que eu
aprendo, me mostra o caminho do bem e não o do mal, penso
em coisas boas."

A relação com Deus e com o outro também é citada nos
depoimentos, assim como também o reflexo da ação desses
na alteração de humor das adolescentes: "de certa forma sim,
porque sem Deus não somos nada, e esses grupos nos ajudam
a entender mais sobre o que Deus faz ou já fez por nós e isso,
sim me ajuda muito"; "através deles a gente aprende a viver
melhor com as pessoas, entender elas"; "quando eles vêm às
vezes eu tô com raiva e aí eu fico alegre".

Considerações Finais

A ação dos grupos religiosos no lócus da pesquisa con-
tribui para o bem-estar, trazendo sentimentos positivos como
alegria, conforto, alívio, assim como uma aproximação com
Deus, com a oração e com os preceitos religiosos. No entanto,
referente à elaboração ou concepção de projetos de vida con-
cluímos que as intervenções dos grupos não têm contribuído
para tal propósito, pois sequer este assunto vem à tona, a não
ser em manifestações pontuais das adolescentes como o an-
seio por mudança de vida após a liberdade.

Também percebemos uma forte lacuna sobre uma re-
flexão crítica das causas para que elas chegassem ao come-
timento de atos infracionais. Há um foco no aspecto moral!
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comportamental, sem que se toque nas discussões sobre direi-
tos e justiça social. Seria fecunda a abertura de espaços para
narrativas de vida, em que as adolescentes pudessem exerci-
tar a reflexão crítica sobre vários aspectos de sua trajetória de
vida. Perguntas inquietantes precisam ser feitas: por que essas
meninas entraram e entram para o mundo do crime? Por que
matam? A explicação estaria nas histórias de amores mal vivi-
dos, ou na falta de amor? No abandono por parte dos respon-
sáveis sociais - família e Estado? Na negligência? Na ausência
de políticas públicas inclusivas, estruturantes? Na realidade da
periferia, em que as privações existem desde sempre? Ou no
vazio existencial, na busca ou não por sentido da vida? Outro
aspecto a se somar é o desejo de consumo desenfreado, que
faz com que a adolescente não meça as consequências para
obter os objetos de desejo, ainda que seja por meios ilícitos.
Tem ainda a necessidade de provar para as amigas que é capaz,
sobressaindo em meio aos pares pelas roupas de marca e pela
aparência de bem-sucedida. Na adolescência ninguém quer
ser comum. Há uma grande necessidade de ser diferente, des-
colada, de ter "vida loka", para utilizar a linguagem delas. Por
que estas questões não são discutidas pelos grupos religiosos?

Religião não pode ser vinculada unicamente à emoção,
dispensando-se a dimensão racional. Para o teólogo Libânio
(2002, P.90)

a religião indica o caminho da razão, da experiência
humana para ligar-se com o divino. Institui um sistema
de ritos, práticas, doutrinas, constituições, organizações,
tradições, mitos, artes que possibilitam essa religação
com o mundo divino.

Já Leonardo Boff (2000, P.170) relaciona a consciên-
cia humana com a criação da religião e seu sentido de ligar
e re-ligar:
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A consciência Humana é capaz de captar essa realidade
relacional que a todos liga e re-liga. Dessa percepção
nasce a re-ligião, pois deriva de re-ligar. A re-ligião foi
possivelmente a forma mais arcaica de consciência.
Nossos ancestrais antropóides, de milhões de anos
atrás, conseguiam ver o elo que tudo ligava e re-ligava.
Chamaram-no com cem mil nomes. Depois o chamaram
de simplesmente Deus.

Talvez as motivações proselitistas prevaleçam sobre a
visão evangelizadora, cristalizando práticas que visam mais o
convencimento e a captura de novos adeptos que a reflexão.
Reconhecer que os atos infracionais são errados e que é neces-
sário mudar de atitude diante da vida, de si mesmo e dos ou-
tros é um grande ganho, mas deve ser acompanhado do conhe-
cimento das causas mais profundas que as levaram ao delito. É
necessário pensar em novas atitudes fora da vida de infrações
a partir de um lastro propositivo de políticas públicas para a
juventude. A cultura de paz é indissociável da justiça social e
da garantia de direitos e o discurso religioso não pode perma-
necer insensível aos dramas dos mais fracos e dos explorados,
adiando as promessas de uma vida em abundância (material
e espiritual) ad infinitum. As religiões existem em um mundo
desigual e opressivo, não podendo, assim, abdicar de seu papel
libertador para que todos tenham vida em abundância.

O proselitismo está presente na ação dos grupos reli-
giosos que frequentam o CEABM,com forte apelo emocional.
Algumas adolescentes se referem a termos comuns às deno-
minações evangélicas como "aceitar Jesus". Vejamos algu-
mas falas: "tenho vontade de aceitar Jesus, mas não me sinto
preparada, eles falam muito que não tem isso, que Deus vai
preparando, mas agora não". Também aparecem falas contes-
tatórias; "pra gente aceitar Jesus, não precisa entrar numa re-
ligião, a gente aceita Jesus, fora delas". Se "aceitar Jesus" for
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aderir a essa ou àquela religião, há aqui um exclusivismo que,
inclusive, fere o caráter laico da instituição.

As adolescentes estão em um ambiente de manifestação
de diversas religiões, seja pela crença individual de cada uma,
seja pela diversidade de grupos religiosos que atuam no local,
o que pode contribuir para um menor índice de intolerância
religiosa, mas, por outro lado, a depender da condução efetu-
ada, pode ser fator de confusão ou indecisão.

Com base nas narrativas das adolescentes, observamos
a riqueza das concepções sobre religião, algumas elaboradas
com um sentimento plural. Cada uma a sua maneira afirmou
o que é religião, ou associou esta à figura de Deus, como po-
demos constatar nas seguintes falas: "religião é ter fé em algu-
ma coisa. Acreditar que aquela coisa possa melhorar a gente,
possa mudar e tornar a gente uma pessoa melhor"; "eu não sei
explicar direito, mas eu sei o que é... é um meio que a pessoa
tem de se comunicar com Deus e cada um tem a sua religião"
e "religião pra mim é aquela pessoa que procura Deus e vai
atrás dessas coisas, porque tem muita gente que vai só por ir,
na minha língua é se esconder detrás da moita".

O respeito à religião de cada um também é expresso por
frases como: "cada um tem a sua"; "cada um tem seu gosto".
Estas falas refletem a boa aceitação no que se refere à diver-
sidade das religiões e ao respeito à escolha de cada um refe-
rente à sua crença. Vejamos outras falas: "religião é procurar
Deus. Se todas falam de Deus, então ele é o único, só muda a
religião, uma é de crentes, outra de católicos, mas todos eles
falam de Deus" e "Religião pra mim é uma coisa muito espe-
cial, por que cada um tem sua religião, cada um tem seu gosto,
cada um tem sua fé.diferente, assim ... a fé é a mesma, mas
cada um tem seu modo de demonstrar, tem gente que louva a
Deus, tem gente que faz outra coisa".
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Palavras como acreditar, comunicar, mudar, procurar,
estão presentes nas narrativas das adolescentes. °sentido da
religião para elas vem das suas realidades, refletindo anseio
por mudança de vida, arrependimento, sentimento de presen-
ça, de que não estão sós nesse momento em que estão pri-
vadas de suas liberdades. Deus é representado como um pai
amoroso que perdoa e acolhe.

Três adolescentes responderam não saber o que é re-
ligião, mas uma dessas fez questão de explicar o porquê:
"Não sei, porque, eu não cresci fazendo isso aí, não". Esta
adolescente revela a ausência de práticas religiosas em sua
família, e consequentemente, a falta de uma educação des-
ta dimensão do ser. Quando questionada sobre a crença em
Deus, esta disse que sabe que Deus está com ela e que per-
cebeu que ele a protegeu o tempo todo, mesmo ela fazendo
"coisas erradas".

Em síntese, identificamos sinais de um despertar para
uma nova vida interior, com renovação de pensamentos e de
atitudes, porém indagamos sobre as condições para que tais
intenções se consolidem. É necessário que as famílias destas
garotas também tenham assistência espiritual e material. Elas
precisam de oportunidades para um novo agir no mundo per-
meado de paz e de garantia de direitos.
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EDUCAÇÃO, MEDITAÇÃO E AUTOCONHECIMENTO:
SOBRE TECER COMO ENTRETECERMO-NOS

Alexsandro da Silva Marques
Sahmaroni Rodrigues de Olinda

Suelândia Moreira Franco

Introdução

Quando discutimos a educação no cenário atual é im-
prescindível a reflexão de algumas categorias que a permeiam.
Nesse sentido, é preciso problematizar nossa relação com o
saber e o fazer, teoria e prática, pois uma e outra estão imbri-
cadas. A prática do educador está envolta em uma dimensão
de boniteza como nos diz Freire (1996), em uma relação de
dimensão estética, pois somos seres inconclusos que temos
a possibilidade de nos construir, de buscar, de ressignificar
e de criarmos novas possibilidades com/no mundo e com as
nossas atitudes de educadores. Movidos pela força desejante,
a prática do educador deve a todo instante alimentar-se do so-
nho, da seriedade e de sua simplicidade, pois é no desencanta-
mento do mundo e da não problematização que nos vestimos
dos discursos fatalistas e de passividade.

É pensando uma educação que possa promover não
apenas a transmissão dos saberes constituídos ao longo da
história, mas uma cultura que permita compreender nossa
condição, nos ajudando a viver no mundo e com o mundo, de
modo a promover um pensamento aberto e livre. Nossa for-
mação requer uma reflexão das práticas educativas emanei-
padoras a fim de promover a autonomia dos educandos. Mas,
como sermos autônomos? É na dimensão ética do ser huma-
no, sua inconclusão e sua "curiosidade epistemológica" que
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podem nos fornecer bases para uma relação autônoma com o
conhecimento.

A ética é a responsabilidade que se impõe de um "eu"
com um "outro eu" na dimensão da boa convivência, pois ao
perceber que estamos nos construindo a todo instante e a
valorar, decidir, romper, nos damos conta da nossa possibi-
lidade de criação. Este movimento de construção constante
mostra-se visível quando nos inteiramos da historicidade e de
suas modificações, conforme nossas atitudes e nossos posicio-
namentos. É preciso cautela ao perceber a historicidade e não
cairmos em um olhar míope de fatalismo perante a história,
quando a mesma nos prova o contrário.

A inconclusão é a possibilidade que temos de saber que
não somos uma conclusão, e sim uma abertura constante. Va-
mos nos dando conta de que é preciso exercer uma ação de
abertura. perante a muralha que nos envolve, e assim criarmos
sentidos e preenchimentos a estas lacunas que se abrem em
nosso ser. Somos levados a uma curiosidade perante o abismo
que está sob nossos pés, mas ao mesmo tempo, abre uma infi-
nidade de percepções do que somos e do mundo que extrapola
a morbidez dos nossos medos.

A curiosidade que em primeiro momento pode ser ingê-
nua, como aponta Freire (1996), pode ser descompromissada,
mas aos poucos vai gerando uma capacidade constante de co-
nhecer e envolver-se com o que chega à sua percepção. Quem
está a observar não age como simples objeto. Ele se diferen-
cia, percebe-se diferente da coisa e vê-se como sujeito do ato
de observar, de fazer e buscar. É no momento da "curiosidade
epistemológica" que chegamos ao movimento de criticidade
que se exerce na capacidade de aprender.

Estas proposições no pensamento de Paulo Freire
(1996) nos levam a compreender sua rigorosidade ética pe-
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rante as injustiças e opressões. Pois neste sentido nunca se
manteve omisso. Seu olhar é diferente de alguém que observa
imparcialmente. Não há seguranças eternas nos fatos e nos
acontecimentos que nos circundam e daí ser um pensador crí-
tico ao sistema neoliberal e ao cinismo que gera de suas teias
permeando a fatalidade de muitos discursos e práticas docen-
tes. Pois o neoliberalismo, com seus tentáculos, tentou matar
os sonhos e a utopia necessários a uma problematização do
futuro e do momento atual. A ideologia fatalista tenta adaptar
o educando a uma realidade passiva e de não mudança. Tenta
nos anestesiar e nos mutilar em cadáveres andantes e repeti-
dores sonoros de "tudo é assim", "nada vai mudar".

Não podemos fugir de nossa convocação ontológica de
intervenção no mundo. Se rejeitamos esta ação, então nos co-
locamos em movimento afastado da dimensão ética e do com-
promisso de responsabilidade com o mundo e o outro. A par-
tir da consciência que é constituída de presença no mundo é
que não podemos fugir de nossa condição. Somos permeados
por todas as situações alheias a nós, mas não somos apenas
seres que nos adaptamos ao alheio, inserimo-nos nele, refa-
zemo-nos, criamo-nos e recriamo-nos. Assim, agimos como
sujeitos da história, e não apenas meros objetos formatados,
passivos, mórbidos e raquíticos.

Neste sentido, o presente trabalho, em um primeiro
momento, busca apresentar o que é o Projeto de extensão Te-
celendo, de que lugar ele fala e quem são os sujeitos que par-
ticipam de suas atividades. Em um segundo momento é apre-
sentada uma das oficinas que funcionam no referido projeto.
Nesta oficina buscamos refletir sobre nossa atuação buscando
nas reflexões de Paulo Freire contribuições para pensar o ser
humano em sua inconclusão e o papel da educação.
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Projeto de Extensão Tecelendo: Educação Tecida a Várias Mãos

o Tecelendo' é um projeto de extensão da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, e tem como um de
seus princípios a alfabetização de jovens, adultos e idosos que
não tiveram a oportunidade de estudar no período indicado
pela escola formal. O referido projeto está pautado na pers-
pectiva da leitura de mundo e alicerçado no trabalho como
princípio educativo. Nesse sentido, utiliza a tecelagem como
possibilidade de geração de renda e ainda situações provo-
cadoras que permitam aos estudantes interiorizarem o que
aprendem na leitura e na escrita, de modo que esses se perce-
bam na sociedade em que vivem e atuem nela de forma crítica.

Desde 2008, formou-se uma equipe com a coordenado-
ra do projeto, duas estudantes bolsistas de Pedagogia e uma
turma de alfabetização, num total de dez pessoas envolvidas.
Atualmente o Tecelendo conta com uma equipe composta pe-
las coordenadoras gerais, vice-coordenadora, coordenadora
pedagógica, nove estudantes de graduação (sendo sete bol-
sistas e dois voluntários) e cerca de 50 estudantes divididos
entre oficinas e o grupo de estudos preparatório para o Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEM, totalizando 62 pessoas
envolvidas diretamente. Além disso, contamos com a partici-
pação de professores da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia - UFRB, trabalhando na formação continuada da
equipe para atender as demandas do dia a dia.

1o Tecelendo surgiu no ano de 2008 quando foi contemplado com dois editais:
Mec/Proext/zooê e MEC/MINC/Proext/2008, com execução no de 2009. Ao lon-
go dos trabalhos o Tecelendo foi contemplado ainda com mais três editais: MEC/
Proext/zooç, MEC/Proext/ 2012 e mais recentemente MEC/Proext/2013. Além de
Projeto de Extensão, o Tecelendo vem também ao longo dos anos se constituindo
como projeto de pesquisa e também lócus desses trabalhos. Atualmente temos um
projeto concluído e apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), três
subprojetos de graduação em andamento e um de doutoramento.
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Durante os três anos de existência, o projeto Tecelen-
do atendeu cerca de 170 pessoas diretamente e 200 pessoas
de forma indireta. A centralidade metodológica do trabalho a
que se propõe é a ação-reflexão-ação, compreendendo que as
etapas do projeto respeitarão a construção histórica da cami-
nhada dos sujeitos envolvidos no mesmo.

Analisando nossa atuação entre os anos de 2009 e 2010,

percebemos - durante as execuções das atividades, propostas
de acordo com a percepção que tínhamos das turmas - que
muitos dos participantes das nossas atividades apresentavam
algum tipo de desmotivação. Muitos estudantes relatavam
passar por problemas psicológicos que envolviam sintomas
depressivos, fobias. As emoções relatadas pelos sujeitos eram
nitidamente expressas nos momentos em que nós educadores
planejávamos alguma atividade que exigia uma ação mais di-
reta do estudante. Os educandos apresentavam acanhamento
ao desenvolverem trabalhos em grupo, como o retraimento ao
participar de um momento de discussão de temas que perpas-
savam o próprio cotidiano.

Muitos educandos chegam ao Projeto Tecelendo com
um propósito: aprender uma atividade nova, ler, escrever e
a tecer. Neste sentido, entendendo esse tecer educativo que
construímos apostamos na questão da afetividade como algo
que deve se fazer presente neste processo de alfabetização/
educação. Destacamos isso, pois ainda que não se negue que
em toda prática educativa há uma relação de afeto, as insti-
tuições educativas, grosso modo, procuram robotizar e vestir
as armaduras de um ser impessoal que apenas está a executar
uma tarefa. Alfabetizar parece ser algo técnico, frio, neutro.

Os homens e mulheres que chegam aos espaços escola-
res vêm de situações de exclusão, inclusive afetiva, vestindo a
imagem de que fracassaram e de que a responsabilidade pelo
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Oficina de "Meditação: Desvelando o Cotidiano211

fracasso é deles e delas. Há muitos lutando por condições mais
dignas e de respeito ao se perceberem em situações subumanas.

Na vida cotidiana, a afetividade é robotizada pela dureza
da nossa corrida excludente pelo "quem consome mais", nos
colocando constantemente na situação daquele que deve sem-
pre eliminar um concorrente. Solidarizar-se com oía) outrota)
seria fraqueza, em nosso modelo hegemônico societal.

Desta forma, tendo em mente os objetivos do projeto,
buscamos desenvolver e planejar a oficina de meditação como
possibilidade de aliarmos a alfabetização não como momento
de escrita de símbolos. Entendemos a importância significati-
va deste ato, porém, nosso intuito era dar ênfase ao momento
dialógico com ofa) outrota), de constituir-se junto e necessa-
riamente desteía).

Ao iniciarmos a oficina, ficamos bastante inseguros com
o planejamento e o andamento das atividades da oficina, não
tínhamos ideia de qual seriam as reações dos estudantes, de
como eles reagiriam e muito menos como daríamos conta das
várias situações que poderiam surgir no decorrer das atividades.

Algumas vezes tivemos que mudar todo o planejamento
na última hora, pois percebíamos os educandos muito tensos,
sem predisposição para o diálogo, muito fechados em seus
silêncios. Nesse momento tentávamos aumentar o tempo de
relaxamento, alternando entre massagens nas mãos e nos pés
com óleos essenciais. Não tínhamos ideia se o resultado seria

2 Esta oficina foi desenvolvida por Alexsandro Marques entre março e junho de
2011 e mesmo período no ano de 2012. Foi criada a partir da percepção que o
executante teve dos educando(a)s e dos relatos de alguns com problemas psicolo-
gicos, traumas, medos, depressão e o modo como isso interferia na alfabetização.
Também foram utilizadas as reflexões de Chopra (1989).
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positivo ou não, mas sempre procurávamos fazer com que o
grupo estivesse relaxado e concentrado, para darmos prosse-
guimento as posteriores reflexões acerca do que estavam sen-
tindo ao chegarem ao projeto.

A oficina teve uma carga horária de dezoito horas, dis-
tribuída em duas horas por semana. Buscamos trabalhar a
reflexão e a discussão do cotidiano a partir da sensibilidade
através dos cheiros, cores, sons, toques e imagens, utilizan-
do assim os cincos sentidos: tato, olfato, paladar, audição e
visão. A metodologia utilizada consistia em um momento de
relaxamento com sons suaves, e óleos essenciais como forma
de estimular a sensibilidade. No término das atividades acon-
teciam os diálogos de socialização da experiência sentida.

Buscamos, juntamente com os educandos, entender
como representamos e percebemos a realidade. Pois nós, edu-
cadores, não estamos isolados de nossas próprias práticas, e ao
propor uma atividade educativa, somos envolvidos também pe-
las circunstâncias e emoções na relação dialógica com o outro.

No planejamento da oficina de "Meditação e reflexão:
desvelando o cotidiano", buscamos o entrelaçamento da alfa-
betização e da meditação. Através da reflexão de nossas vidas,
procuramos entender como lidamos com as adversidades que
nos assolam, sejam elas doenças, preocupações cotidianas
como medo, dor, angústia e trabalhá-los a partir da meditação.

Entendemos também o momento da meditação como
elemento essencial de relaxamento e estimulante natural que
contribui para superar os estresses do cotidiano. Além de es-
tudos médicos indicarem que a prática desta atividade pro-
porciona a redução da pressão arterial, auxilia também na
superação de depressões, o que traz grandes benefícios para a
saúde física e mental.

Desta forma, destacamos umas das muitas aulas signifi-
cativas como forma de ilustrar nossa prática. Ao trabalhamos
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com a escuta de algumas músicas clássicas como: Quatro Es-
tações de Vivaldi, Para Elisa de Beethoven, Concerto para Pia-
no e Orquestra de Mozart e Mantras indianos, entre outras,
afim de perceber quais sentimentos cada música despertaria
nos educandos. Uma das alunas participante da oficina nos
surpreendeu com sua reação, pois nunca havia escutado mú-
sicas clássicas e ao ter esse contato se emocionou muito, che-
gando a quase a cantarolar como se estivesse em transe.

Foi um momento especial da oficina, pois percebemos
que em meio ao embrutecimento causado por este sistema ca-
pitalista cruel e desumano no qual vivemos, a sensibilidade
humana persiste e continua bem viva dentro de nós, basta que
consigamos tocá-Ia, despertá-Ia, muitas vezes através de um
trabalho simples que consiste em acreditar no ser humano.
Segundo Paulo Freire

[...] E o homem só se expressa convenientemente quan-
do colabora com todos na construção do mundo comum
- só se humaniza no processo dialógico de humanização
do mundo (FREIRE, 1987, p.io),

É importante ressaltar que no início das aulas buscá-
vamos trabalhar o exercício da respiração, o qual permite aos
alunos relaxar, ou seja, diminuir a ansiedade e os estados agi-
tados devido as atividade fora do projeto, e assim inicializar as
atividades programadas para a oficina despertando a concen-
tração dos sujeitos envolvidos.

A partir destas ações, podemos levantar algumas re-
flexões necessárias, em diálogo com outro(a)s que refletiram
sobre o processo educativo. Freire (1996) levanta algumas
questões que envolvem a docência e todas suas ramificações
em tal ofício. Ofício que exige seriedade e respeito com a prá-
tica enquanto docente, com o discente, com o conhecimen-
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to e a nossa curiosidade e criticidade perante aos contextos e
desigualdades, pois estam os em uma relação que se expressa
na necessidade de uma ética. Por sermos seres éticos necessi-
tamos pensar nossas atitudes e relações que desenvolvemos
com o mundo.

Faz-se necessário a problematização da relação educa-
dor / educando e a àtitude formativa provocada por tal relação.
É preciso que desde o início tenhamos claro que quem ensina
está a 'formar' alguém e ao mesmo tempo forma-se e reforma-
-se. A atitude do educador é um movimento de construção em
uma relação "recíproca" que, quem exerce essa função não é
o tempo todo sujeito da ação de ensinar e o educando, apren-
dente, mesmo estando em uma relação de formação perante a
mesma, também ensina. O educando não está apenas em uma
relação de objeto e de atitude passiva perante o saber, neste
sentido tem uma relação com o conhecimento de ressignifica-
ção e uma função ativa de produção do mesmo. O ensinar é
visto não mais como transferimento de conhecimentos, mas
como possibilidade que cria diversas perspectivas de constru-
ções de saber.

Porém na construção do saber é preciso que faça par-
te das tarefas do educador ao trabalhar com os educandos, a
importância da rigorosidade metódica. É esse momento que
propiciará a aproximação com os objetos cognoscíveis. Os
conteúdos, os saberes e a necessidade do pensar certo consis-
tem na abertura da reformulação dos conteúdos existentes e a
produção de novos conhecimentos. Neste sentido:

Percebe-se, assim, a importância do papel do educa-
dor, o mérito da paz com que viva a certeza de que
faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os
conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Daí a
impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico
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se,mecanicamentememorizador, émuitomaisum re-
petidor cadenciadode frasese de ideias inertes do que
um desafiador(FREIRE, 1996, P.29).

o educador precisa estar em constante revitalização de
suas atitudes pedagógicas e de ensino, por isto, é necessário a
relação pesquisa e ensino de mãos dadas para haver uma boa
prática. É preciso ressaltar a necessidade da intimidade que
deve ocorrer entre os saberes curriculares que são fundamen-
tais aos educandos com a experiência social que os mesmos
possuem em sua individualidade.

É sabido que todos nós possuímos algum tipo de curio-
sidade e inquietação frente ao nosso cotidiano. A esta inquie-
tação, Paulo Freire (1996) a chama de "curiosidade ingênua"
a qual inicialmente está demarca da por pré-conceitos, noções
de mundo associada ao saber do senso comum. Em movi-
mento de criticidade, a curiosidade ingênua, vai se tornando
próxima do objeto que pretende conhecer, não apenas se fa-
miliarizando, mas recriando, reformulando e cada vez mais
metodicamente como exige o pensar certo, se tornando em
"curiosidade epistemológica".

Sabemos que a caminhada da ingenuidade para a cri-
ticidade não é dada de maneira rápida. A prática educativa
deverá desenvolver constantemente a curiosidade crítica, in-
satisfeita ao que se desvela diante de si e indócil. É preciso que
permaneça viva nossa força inquietante que nunca naturali-
za o mundo como algo determinado, é preciso que tenhamos
sempre em mãos nossa incompletude e percepção de estar
sendo algo a se transformar diariamente. Segundo Freire:

A curiosidade como inquietação indagadora, como
inclinaçãoaodesvelamentodealgo,comoperguntaver-
balizadaounão,comoprocuradeesclarecimento,como
sinalde atençãoque sugerealerta, fazparte integrante
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dofenômenovital.Nãohaveriacriticidadesemacurio-
sidade que nos promovee que nos põe pacientemente
impacientesdiante do mundo que não fizemos,acres-
centandoa elealgoque fazemos(FRElRE, 1996, P.33).

Por isso, a prática educativa é para Freire um "teste-
munho rigoroso de decência e de pureza". É uma relação de
postura, de assumirmos nossos atos e mudanças que se ma-
nifestam em nossas práticas educativas e na relação com os
educandos. Não posso desdizer o lugar do qual anteriormente
atuei como testemunha de minha prática, ensinar é assumir-
-se perante nosso exemplo tanto em palavras como em ação.

(ln)Conclusão

Antes de concluirmos é preciso voltar à questão refe-
rente ao "pensar certo". A prática docente deve a todo mo-
mento ser crítica e possibilitar o envolvimento dinâmico da
"dialética entre o fazer e o pensar sobre o fazer". Em uma re-
lação crítica sobre a prática anterior é que podemos melhorar
a prática atual ou vindoura. Nesse sentido, não se desqualifica
a teoria e supervaloriza a prática, ao contrário, o discurso te-
órico é expresso como algo concreto que se confunda com a
própria prática.

Uma das tarefas importante da prática educativa crítica
é a criação de condições em que os educandos ensaiam uns
com os outros a experiência de assumir-se. Pois conhecer é
praticar. É conhecendo sua realidade e repensando sobre seu
contexto, que através da atitude crítica e problematizadora
nos assumimos como seres históricos, sociais, transformado-
res e pensantes.

A existência como a escrevemos no limiar da vida que
se condiciona, está envolta na invenção da linguagem, cultura
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e signos em sua mais alta expressão de beleza, mas. também
envoltos em uma capacidade destrutiva, exploratória e dizi-
madora também parte de nossa constituição enquanto seres.
Todos estes movimentos possibilitaram a inserção do homem
como seres éticos.

O Tecelendo nos proporciona experiências bem signifi-
cativas no que diz respeito às relações humanas. Percebemos
o outro não simplesmente como coisas ou como corpos es-
tranhos que preenchem uma sala em que o professor estabe-
lece um contato envidraçado com seus alunos. Ao contrário,
na relação efetiva entre educador e educando nos espaços do
Tecelendo sentimos uma emoção que é transversal em nossas
práticas educativas.

Fica visível nos perfis dos educandos que chegam às me-
diações do projeto seus olhares de cansados ou desiludidos,
nossos olhares também muitas vezes se confundem com os de-
les, mas no fundo de tais olhares existem chamas de esperan-
ça. Esperanças que não se fazem de promessas que não podem
se realizar, mas de concretude, por isto acreditam na possi-
bilidade de reaprender a ler o mundo, mesmo que em dado
momento de suas vidas esta possibilidade tenha sido negada.

Nossa presença no mundo nos dá o reconhecimento da
impossibilidade de ausência na construção da própria pre-
sença. É sendo seres inacabados que nos relacionamos com
os outros e nos transformamos, não há como nos isolarmos.
Neste sentido, isso seria uma transgressão ética para Paulo
Freire (1996). Pois renunciar a responsabilidade ética de in-
tervenção é recusar a própria vocação ontológica que é cons-
tituinte no ser humano, sua capacidade de relacionar-se com
o outro ético, político e social. E assim nos vemos não como
objetos, mas sujeitos da ação e da história.

8 ~ ALEXSANDRO DA SILVA MARQUES· SAHMARONI RODRIGUES DE OLlNDA·
25 =:J SUELANDIA MOREIRA FRANCO



Referências Bibliográficas

CHOPRA, Deepak. A cura quântica: o poder da mente e da
consciência na busca da saúde integral. Tradução de MASSA-
RO, Evelyn Kaye BRITO, Marcília. São Paulo: Editora Nova
Cultural, 1989.
FRElRE, Paulo e HORTON, Myles. O caminho se faz cami-
nhando: conversas sobre educação e mudança social. Petró-
polis, RJ: Vozes, 2003.
FRElRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17.ed. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra,1987.
____ o Pedagogia da autonomia: saberes necessários à
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

EDUCAÇÃO, MEDITAÇÃO E AUTOCONHEClMENTO: SOBRE TECER COMO ENTRETECERMO-NOS """') 259



Maria do Socorro de Sousa Rodrigues

o ESPíRITO DE POBREZA DA ÉTICA E DA POLíTICA BRASILEIRA

O Brasileiro em Cena

Os dias atuais, apesar dos grandes avanços tecnológi-
cos, aparecem carregados de ameaças. O bem-estar e a rique-
za se têm espalhado, mas o sistema ético em vigor na socieda-
de brasileira carece de reflexão, uma vez que tem a função de
organizar ou ordenar a sociedade, em vista de uma finalidade
geral. Se a ordem é um conceito relacional, subordinado à de-
finição de uma finalidade, é preciso definir bem essa finali-
dade. O que se entende, então, por ética no nosso País? Qual
é pois o código de conduta que deve reger todos os cidadãos
brasileiros, "dito" já na legislação e tão bem fundamentada e
discutida? Ínsitos no modelo de comportamento social, nos
acostumamos com a ausência de ética na prática ou com a
pouca ética. O sentimento de responsabilidade parece com-
prometido. Abalam-se as profundezas do próprio foro íntimo.
Permanecemos, ainda, aturdidos no embalo das descobertas
tecnológicas, do conforto material e das novidades que sur-
gem a toda hora, nos levando de roldão de um ponto a outro,
soltos ao sabor de uma onda.

Assim, gradualmente, a venalidade cresce, a imorali-
dade se alastra como imensa chaga. O que era sofrimento se
converteu em desespero. A ausência de orientação, os des-
mandos de toda ordem, a fé comprometida, pois que atrelada
apenas às religiões dominantes e cheias de vícios, fazem com
que as esperanças se diluam e os desequilíbrios individuais e
coletivos grassem por toda parte. Anelados na corrente apres-
sada da vida, não nos damos conta do que estam os vivendo.
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E, apesar das inúmeras iniciativas de grupos sociais e de in-
divíduos que marcham na contramão desse estado de coisas,
os valores humanos precisam ser colocados na pauta do dia.
Vivemos o flagelo do século? Varredura do lixo de tantas eras?
O fato é que a aspiração do povo pela justiça social e pela paz
não se encontra restrita aos sistemas religiosos envelhecidos,
tampouco ao poder público atual, que se erige ainda na for-
ma equivocada de fazer política, em que uns enriquecem ili-
citamente em detrimento dos que empobrecem. A disfarçada
opressão se intensifica na politicagem como rede de proteção
dos tutelados, nas aventuras do clientelismo sobre as costas
da pobreza. O que busca o brasileiro honesto é o exercício da
ética na política, que zela pela justiça e pela equidade social,
mas que, para se estabelecer como tal, é preciso romper com
velhas e desastradas práticas antiéticas. Reflexões sobre a
condução da política no Brasil, sobre o exercício da cidadania,
e, ainda, sobre as causas da riqueza e pobreza brasileira têm
ocupado páginas de impressos e ambientes virtuais que hoje
circulam nos mais variados campos do saber. No entanto, há
muito o que fazer, pois são necessários uma educação que
eduque; uma fé traduzi da em trabalho, esperança, solidarie-
dade e humildade; e o verdadeiro amor ao próximo, em que
as atitudes nobres, frutos desse sentimento, possam viger e
tenham reflexo na sociedade como um todo.

Em maiores ou menores proporções, a exploração do
mais fraco, a opressão, a desonestidade, a corrupção, a trai-
ção, o descaso para com os pobres ocorrem todos os dias, por
aquelas mesmas criaturas que denunciam tudo isso durante
as campanhas politiqueiras do Brasil. Em quem confiar? É a
pergunta ainda sem resposta.

Gestos como a exploração da empregada doméstica, da
mulher ou do marido, das crianças e dos jovens; as disputas
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quase selvagens pelos espaços do trânsito, o descaso para com
a saúde, a educação e as pessoas em situação de rua são co-
muns. O uso dos negócios ilícitos, a corrupção a olho nu, o
lucro exagerado à custa da exploração humana, a indiferença
dos governos e políticos com o tráfico e o uso de álcool e ou-
tras drogas, o meio ambiente, e, ainda, o preconceito entre
religiões, etnias, gênero e orientação sexual comprometem a
democracia e paz humanas. No serviço público, nem todos os
servidores "servem"; reclamam direitos e não cumprem de-
veres. Em muitos lares ou organizações, há falta de respeito
para com o meio ambiente, no desperdício de água, energia
e acúmulo de lixo por toda parte. São comportamentos que
refletem a grande imperfeição humana e o descuido dos go-
vernos com a educação. Muitos denunciam o que está errado
como sendo culpa dos outros, mas não conseguem enxergar
os próprios erros. É a ausência de uma educação que eduque,
que desperte a consciência. No Brasil, o famoso jeitinho bra-
sileiro, a velha camaradagem e a corrupção são os maiores
empecilhos para o verdadeiro exercício da ética na política.
Deste modo, que propostas viáveis poderão minimizar esse
estado de coisas?

Este ensaio reflete um pouco sobre as consequências
dessa anomalia vigente, da ausência de sentimentos nobres
de boa parte dos políticos brasileiros e da sociedade e busca
encontrar algumas possibilidades de reflexão e mudança.

Política: Etimologia, Conceitos e Alguns Sentidos

Segundo Ferreira (1993), Política é um conjunto dos
fenômenos e das práticas relativos ao Estado ou a uma so-
ciedade. Arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negó-
cios políticos. Qualquer modalidade de exercício da política.
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Habilidade no trato das relações humanas. Modo acertado de
conduzir uma negociação (FERRElRA, 1993, P-430).

Grandes pensadores tentaram estabelecer elementos
universais de ordem justa nos negócios humanos para mini-
mizar choque de interesses entre indivíduos e grupos na so-
ciedade, o que deu origem a numerosas teorias políticas, fre-
quentemente, contraditórias. Em sentido restrito, política é a
arte de governar a polis, ou cidade-estado para os gregos, que
deriva do adjetivo politikós, que se relaciona a tudo que tem
a ver com cidade, tudo que é urbano, público, civíl e social
(BARSA, v. 11, 2001, P.402). Em acepção ampla, política é o
estudo do fenômeno do poder, entendido como a capacidade
do indivíduo ou grupos organizados de exercer controle so-
bre a população. Vinculada ao conceito de poder, a política
se apresenta em três esferas: luta pelo poder simplesmente;
instituições por meio das quais esse poder se exerce e reflexão
teórica sobre a origem e estrutura do poder. No corpo social,
existem conflitos e interesses antagônicos que precisam ser
controlados em favor da ordem social e do bem comum, pois
a história humana é basicamente a história da política: lutas
travadas por indivíduos, grupos ou nações, na conquista e ma-
nutenção do poder político. Algumas delas são víolentas, com
assassinatos, guerras, revoluções ou golpes de Estado (outras
são pacíficas, por meio de eleições, plebiscitos etc.). As mais
víolentas são formas primitivas de conquista, vístas ainda em
plena modernidade, como o caso dos Estados Unidos (EUA)
e Iraque. Os meios pacíficos de luta pelo poder indicam esta-
do avançado de civílização e de racionalidade de concepções
políticas. Na democracia, a soberania popular é o princípio da
legitimação do poder. A democracia pressupõe igualdade dos
indivíduos perante a lei, tende a harmonizar conflitos de in-
teresses, embora continuem a existir, pois, estando o homem
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no estágio presente, à frente e dentro de todos os sistemas,
muitas dissensões acontecerão.

Nogueira (2001, P.13) comenta que "quando nos mobi-
lizamos para tentar dizer o que é política, ingressamos num
terreno escorregadio, recoberto por uma espessa névoa de
questões complicadas". Para ele, é importante descobrir se faz
mesmo sentido tratar de política como algo que realmente me-
reça cuidado. Lamenta, sobretudo, a carência de valores éticos
que, no Brasil, faz ruir o próprio terreno da política. No capi-
tulo "Crise", de seu livro Em Defesa da Política, afirma, que,
no contexto de crise em que vivemos, tudo parece de pernas
para o ar. Advoga a ideia de que, nela, nem o velho está enter-
rado nem o novo ainda se configurou para orientar o presente.
Pensa em crise como transição e nunca como morte, pois ao
mesmo tempo em que elas destroem, também fornecem chan-
ces para novas construções. Mas, na perspectiva deste autor
(NOGUEIRA, 2001, p.16), "quando é a política que está em
crise, as sociedades são despojadas de uma parte daquilo que
dá sentido ao viver coletivo". Para ele, sem a política, a socie-
dade se precipita em luta obscura, sem objetivos definidos ou
transparentes. Aponta para a possibilidade de que a combina-
ção de Informática, Internet, grandes redes de comunicação,
mídia, televisão e indústria do entretenimento, fruto também
da globalização, ajudam a deslocar decisivamente a política,
transformando-a em espetáculo, banalizando-a.

No cenário atual, rebaixam-se os valores públicos, prag-
matiza-se a política, convertendo-a em política de interesses,
predominando a sufocante lógica de poder na competição
política, tudo isso vinculado ao neoliberalismo. Com isso, a
política se desgasta e se converte em show. "Há pouca política
no debate político" e também, por essa razão, os votos per-
dem força e valor (NOGUEIRA, 2001, P.19). Analisando por
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esse prisma, tudo se complica e se obscurece. Veem-se amea-
ças por toda parte. Assim, o cidadão confuso e empanturrado
de informações, advindas dos meios de comunicação, foge, e,
como escreveu Généreux citado por Nogueira (2201, p.20),
passamos a viver em "um mundo que nos dá medo".

Por outro lado, a perda da confiança na política expan-
de a marginalização, fenômeno verificado pelo índice de cri-
minalidade e violências de toda natureza, nos últimos anos,
no país. Na verdade, muitas questões complexas estão tam-
bém associadas à política - poder, autoridade, interesses,
ambições, força e persuasão, leis, armas, afeto e repressão.
Foi também por esse motivo que Max Weber apud Ranciêri
(1996, p.16) assegurou que o indivíduo que se vinculasse ou se
comprometesse com a política, estaria estabelecendo um pac-
to com forças diabólicas. Mas a política não é somente isso,
diz Nogueira (2001), sua principal função é dar perspectivas
às pessoas - tornar autoconsciente uma comunidade. Não
exercendo esse papel, tornar-se-á apenas política de poder,
política sem política ou com pouca política. O autor considera
três tipos de política: 1° - a "política dos políticos", que ele
define como "política com pouca política", que é a política dos
politiqueiros, que não se separa da ambição, e é feita de intri-
gas e de conchavos; 2° - a "política dos cidadãos", que bus-
ca o bem comum, é, pois, a "política com muita política", seu
protagonista é muito mais o grupo, o partido, o movimento,
a massa, do que a personalidade talentosa do príncipe que se
destaca e se projeta; e 3° - a "política dos técnicos", que se vê
nos dias atuais com a hipervalorização da técnica, da gestão e
da administração sobre o governar, o articular, o participar,
o discutir. (NOGUEIRA, 2001, P.47). É na "política sem po-
lítica" que, segundo Nogueira (p.63), sua máxima preferida
se estabelece: "onde há política ou poder, há corrupção". A
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política que tem gerado o descrédito e o desprezo do povo é,
portanto, a politicagem dos políticos.

Ranciêre (1996, P.14) afirma que o que torna a políti-
ca um objeto escandaloso é que a política é a atividade que
tem, por racionalidade própria, a racionalidade do desen-
tendimento. Para Nogueira (2001, P-49), "a política solicita
que os indivíduos e grupos saiam de si mesmos, moderem-se,
ultrapassem-se, ponham-se na perspectiva dos demais", pas-
sando da defesa dos interesses particulares para a construção
e a defesa do interesse geral, o que minoraria bastante os de-
sentendimentos.

Aristóteles, em sua obra clássica, vinculou a política à
virtude e à comunidade dos homens. O homem é um ser so-
cial, o único que possui o dom da palavra, o único a ter noção
do bem e do mal, da justiça e da injustiça, por isso, aspira à
felicidade. É também um animal político e só pode existir na
polis (cidade), no Estado ou na comunidade. A polis é uma
construção política, produto de cidadãos do bem. Como refor-
ça Nogueira (2001, p.67), a crise da política "é a dificuldade
de se compor o que é comum; é o domínio do mercado sobre
o Estado, o enfraquecimento dos institutos e da cultura de so-
lidariedade" .

Um dos sentidos de política que atravanca os avanços
coletivos é, segundo o mesmo autor, associá-Ia à dominação,
à invisibilidade do poder, à sedução, ao disfarce, simulação
e dissimulação e aos interesses pessoais. Política mesmo é a
aposta nas vantagens da comunidade, desenvolvendo valores,
virtudes como: justiça, liberdade e igualdade; e o desafio da
política é criar condições para que isso aconteça.

Concordamos com esse autor que, somente pela incor-
poração de novo modo de pensar, é que a política se desenvol-
verá. Para isso, exige, de todos, reforma moral, ética, intelec-
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tual, comportamental e elevação do pensamento crítico, indo
além de determinismos, pensando a realidade como processo,
movimento incompleto, dosando informações e conhecimen-
to, domesticando o poder e colocando-o a serviço dos homens,
com responsabilidade e disciplina.

Cidadania sem Política e Ética no Brasil: o Que É Isso?

o dramaturgo Pierre Augustin Caron de Beaumarchais,
em outubro de 1774, em um dos seus discursos, utilizou o
sentido moderno da palavra cidadão, que ganhou mais res-
sonância nos primeiros meses da revolução francesa, com a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (BARSA, v.
4, 2001, p.í.Sr).

Etimologicamente, cidadania refere-se à condição dos
que residem na cidade. Diz também da condição do indivíduo,
membro de Estado, idem ser portador de direitos e obriga-
ções. Esses significados foram associados após transformação
fundamental do mundo moderno. O termo cidadão tornou-se
sinônimo de homem livre, portador de direitos e obrigações
individuais, assegurados em lei. As forças sociais: burguesia
e moderna economia capitalista, interessadas na individuali-
zação e na codificação desses direitos, formam-se na cidade.

Além do sentido sociológico, cidadania tem sentido
político, que expressa a igualdade perante a lei, conquista-
da pelas grandes revoluções (inglesa, francesa e americana),
posteriormente conhecida no mundo inteiro. Ela é original-
mente um direito burguês, que se desenvolve e se estende no
processo histórico gradual com a transformação da estrutura
social pré-moderna, no quadro da economia capitalista e do
Estado nacional moderno, com o reconhecimento e a uni-
versalização de uma série de novos direitos, que, em parte,
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são indispensáveis ao funcionamento da economia capitalis-
ta moderna e, em parte, resultado concreto do conflito polí-
tico de cada país. Portanto, trata-se de conceito, ao mesmo
tempo, jurídico, sociológico e político. Tem, portanto, dois
aspectos: o institucional, pois envolve reconhecimento explí-
cito e garantia de certos direitos fundamentais, embora nem
sempre constantes e irredutíveis e o processual, uma vez
que as garantias civis e políticas não são definitivas, mas em
constante reafirmação, para que, com isso, haja democracia,
institucionalizando-se amplamente a participação política
(BEAUMARCHAIS,1974).

Isso vige até hoje. O trabalho não regulamentado do
menor, no Brasil, que atenta contra os mais elementares di-
reitos à cidadania, é um exemplo. Embora proibida por lei,
a inserção do menor no trabalho, as garantias institucionais
não têm conseguido evitar seu descumprimento. Num país de
pouca geração de emprego e renda, onde a fome campeia o
estômago de grande parte da população pobre, pais famintos,
sem alternativa ou perspectivas de vida, sem escolas ou com
escolas ruins, permitem que os filhos, entre 10 e 17anos, tra-
balhem para que a família não morra de fome. Nesse caso,
não há, por assim dizer, infração da lei por negligência, de-
sobediência ou irresponsabilidade, apenas há a ignorância,
desconhecem que ela existe; há verdadeiramente instinto de
sobrevivência, e, ao mesmo tempo, um alerta para a situação.
Fala-se muito de liberdade e assegura-se que ser cidadão é ser
homem livre, mas de que liberdade estamos falando? Não há
liberdade onde os direitos essenciais, como o direito ao tra-
balho, à saúde, à educação e à moradia são garantidos à custa
de muitas lutas, quando o são. Tamanha é a distância entre o
conhecimento, o usufruto do direito e o verdadeiro significado
de ser cidadão, que é o "indivíduo no gozo dos direitos civis e
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políticos de um Estado, e cidadania é a condição de cidadão"
(FERRElRA, 1993).

Estamos em 2013, mas tudo parece igual. No dia em
que oito dos 82 moradores do Palace II conseguiram, na jus-
tiça, o direito a receber a primeira parcela da indenização dos
imóveis, os jornais do dia (28 de julho de 2004) noticiaram o
fato. Entrevistada pelo repórter sobre qual sentimento tinha
com aquela parcial vitória, após seis anos de espera, uma das
moradoras respondeu: sinto que houve um pouco de cidada-
nia. A constatação da falta de cidadania no Brasil é tão evi-
dente que outro morador, quase eufórico, comentou: Agora,
até que dá para acreditar na justiça, estamos com dinheiro
em espécie e isso já é muito, muito porque o restante dos mo-
radores não havia recebido nada ainda e não havia garantias
de que conseguiriam receber tudo. Depois de luta desumana
junto à justiça para reaver direito adquirido, o brasileiro ain-
da se sente agradecido, ao descobrir que houve "um pouco de
cidadania". Falta ainda ao povo brasileiro a "consciência do
direito a ter direito", expressão usada por Lefort (1986), cita-
da por Telles (2001, P.51). Na perspectiva dessa autora, a des-
coberta da sociedade se fez na experiência dos movimentos
sociais, das lutas operárias, dos embates políticos, que afirma-
vam a verdadeira identidade dos sujeitos que reclamavam por
autonomia. É somente no espaço público, continua ela, que se
elaborou e se difundiu a "consciência do direito a ter direito".
Como o pobre, por não saber dos seus direitos, também por
eles não lutam, parece não serem cidadãos, ou seja, não se
veem senhor de diretos.

Ao tratar de cidadania e pobreza como punição de direi-
tos e da tragédia social brasileira, Telles (1999, p.8) comenta
que décadas de investigação já trazem essa confirmação, mas
uma pergunta ainda a inquieta: diz respeito "às possibilidades
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Pobreza de Tudo

da cidadania se enraizar nas práticas sociais, como parâmetro
a reger as relações sociais, como regra de civilidade e medida
das reciprocidades que se esperam na vida em sociedade".

Sem ter a pretensão de responder, acrescentaria as
ideias que impulsionaram Nogueira (2001) a defender a mu-
dança na política, na conclusão da primeira parte deste texto:
enquanto não houver, "na política dos políticos", uma mudan-
ça de mentalidade ou a formação de uma nova consciência que
coloque os interesses coletivos acima dos interesses individu-
ais, não haverá possibilidades da cidadania enraizar-se como
regra de civilidade. Enquanto o ser não se modificar, também
não mudarão as práticas sociais e tampouco a sociedade.

Isso vale para pobres e ricos, políticos e politiqueiros,
governantes e governados, entidades de classe ou não. Nova
discussão deve acompanhar as lutas pela exigência do direito
e da cidadania: é a da transformação interior que redundará
na criação do novo homem, cônscio de seus direitos e respon-
sabilidades para com o país, para com o povo, especialmente
quando à frente do poder público. Esse novo homem mudará
a sociedade, pois, sendo responsável, não se permitirá o vão
repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo as possibi-
lidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao
amor e ao bem comum.

o dicionarista Ferreira (1993) define pobreza como "Es-
tado ou qualidade de pobre. Em sentido genérico, como "carên-
cia de meios essenciais que garantam a sobrevivência, [...] em
sentido estrito, as necessidades básicas que se referem à manu-
tenção da vida, e, [...] em sentido amplo, como dependente do
padrão de vida de cada comunidade (BARSA,v. 11,P.383).
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A carência de meios à sobrevivência é o ponto comum
entre as duas definições. Um dos mais graves problemas da
humanidade, em todos os tempos, a pobreza chamou aten-
ção de muitos economistas e sociólogos. Adam Smith, na obra
A riqueza das nações, em 1776, chegou mesmo a firmar que
nenhuma sociedade, cuja maior parte de seus membros são
pobres e miseráveis, pode ser próspera e feliz. Tal afirmação
coaduna-se perfeitamente com a situação econômica do Bra-
sil. Nossa pobreza é coletiva, dada a insuficiência constante de
suprir necessidades básicas e se caracteriza pela insuficiência
da renda nacional que garanta igualmente a manutenção da
população. Outra largamente espalhada nos meios políticos
é a pobreza de valores éticos que produziu a cultura da irres-
ponsabilidade estatal. Em se tratando de ausência de meios
à sobrevivência, a renda nacional do Brasil é mal distribuída
e, por isso, há grande concentração de renda na mão de pou-
cos e pouco ou quase nada na mão de muitos. Essa pobreza é
evidente e se define como permanente estado de sofrimento.

Em país próspero, de condições climáticas favoráveis à
produção de alimentos, onde a população jovem e produti-
va está sempre em ascensão, onde o solo é rico em minérios
e cultivável em grande extensão, não se concebe o estado de
miséria em que se vive, a não ser pela manutenção de outra
devastadora pobreza, que é a obsessão do possuir, geralmente
associada a ambições sem limites, especialmente de muitos
que chegam ao poder.

Decorrente do egoísmo, da vaidade, da irresponsabili-
dade administrativa de grande parte dos dirigentes, em todas
as épocas, associados à força poderosa das oligarquias que,
impiedosamente, ajudam a governar equivocadamente o país,
não se pode esperar outra coisa, senão pobreza material cole-
tiva, com características de permanência. A pobreza de virtu-
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des produz a pobreza de insuficiência de meios essenciais que
garantam as mínimas condições de sobrevivência. Situam-
-se, nesse quadro devastador, muitos países da Ásia, África e
América Latina, embora a pobreza de virtudes se instale tam-
bém, impiedosamente, nos países desenvolvidos, perversos
nas relações de exploração com os subdesenvolvidos. Lobos
maiores sempre devorando lobos menores.

Os poderosos se fazem cada vez mais poderosos; a classe
média tem três escalas, mas os pobres de antes desceram à cate-
goria de miseráveis que, por sua vez, deixam de ser gente. Para
esses, não há nem espaço da casa, nem espaço da rua, termos
a que se referiu Da Matta (1985), em seu texto A casa e a rua:
espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil, e Martins (1994)
ao tratar de clienielismo e corrupção no Brasil contemporâ-
neo. Para eles, não há também espaço público como espaço de
luta, de conquista. Tornaram-se os párias da sociedade, pela
condição desumana a que foram expostos. Nem são marginais
nem delinquentes, apenas perderam o "direito de ter direito",
à mínima sobrevivência. Não se alimentam, apenas comem o
que lhes é dado como ração para forrar o estômago corroído
pela acidez da fome. Não são contados nas estatísticas sociais,
não possuem domicílio e, muitas vezes, nem mais registro de
nascimento. Não votam e não são votados, não lutam mais.
A dignidade lhes foi arrancada pelas armas da perversidade
dos que governam e do povo, de um modo geral, que os veem
como animais famintos, farrapos humanos, tendo como único
caminho a droga que obnubila a sua mente. Não pensam, não
agem, sobrevivem. Não são dignos de confiança, nem de ricos,
nem dos seu pares, os outros miseráveis. Estão nas calçadas
das igrejas, mas não são vistos, nem por pastores nem pelos
fiéis que buscam a salvação nos confortáveis bancos dos tem-
plos, achando que, pelo fato de frequentarem festas religiosas,
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terão direito ao paraíso. Nem mesmo conseguem enxergar o
exemplo de humildade, indulgência, caridade e benevolência
de Jesus, mas esperam graça e salvação. Nossos miseráveis ha-
bitam as vielas dos grandes centros, embaixo das pontes, nos
becos da cidade, nas calçadas e embaixo das cobertas do co-
mércio que, à noite, lhes servem de abrigo. São muitos, porém
não são mais vistos. Intitulam-se, eles mesmos, de pobres dia-
bos. Quando morrem de doenças que o abandono e a fome e
droga lhes causaram, não são enterrados pelos familiares, que
já não mais os conhecem, e passam, então, a ocupar algumas
das geladeiras do Instituto Médico Legal (IML), na esperan-
ça de que alguém os venha reconhecer. Os corpos pereceram
pelo descaso dos homens de Estado, mas a essência humana,
porque espiritual e eterna, permanece, observando o obscuro
mundo dos humanos e as maldades coletivas. São enterrados
na indigência sepulcral esses filhos de nossa terra, irmãos de
Pátria, apátridas por negligência estatal.

A realidade nefasta do Brasil, que nasceu com o período
colonial, permanece e serve como discurso político para anga-
riar votos por meio do apelo demagógico e sensibilizador dos
políticos sem escrúpulos. Tal realidade teve gênese na história
colonial, agravou-se a partir da década de 1930, que, mesmo
dando ênfase à industrialização, deixou intacta uma estrutura
agrária obsoleta em que a posse da terra ficou restrita a pou-
cas pessoas e incentivou o sistema concentrador de renda. Há
sofisticação na tecnologia, mas o quadro moral e social ainda
é delinquente.

O êxodo rural fez as cidades incharem, aumentando as
populações de morros e favelas. Nas grandes cidades, cres-
ceu a marginalização e os espaços urbanos foram cada vez
mais sendo depredados e a miséria humana povoa o país de
ponta a ponta, ascendendo para o uso degradante do álco-
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01 e outras drogas. O processo de redemocratização, tardia-
mente, começou a despertar a consciência nacional para a
presença ostensiva da face mais trágica da miséria e da vio-
lência. Essa fome de ética e moral que produziu, entre outros
flagelos, a permanência da seca no Nordeste. Tentar reverter
o quadro, ao nosso modo de ver, só ocorrerá com o desper-
tar coletivo das consciências para as responsabilidades so-
ciais. É preciso estancar essa sangria. Diz o Espírito Joanna
de Ângelis (2013), "é hora de recompor. O tempo urge no
relógio da evolução humana". "[...] Juventude de hoje for-
mosa e sonhadora! Tudo quanto contemples em forma de
corrupção, de degradação, de miséria, é a herança maléfica
da insensatez e da crueldade". "Faze luz desde agora, não
te comprometendo com o mal". "Não te permitas corromper
pelos astutos triunfadores de um dia. Eles estão enfermos".
"Vende ao amor tuas forças, tua inteligência e segue o Mes-
tre Incomparável hoje, porque amanhã, possivelmente, será
tarde demais".

Conclusão

Ao lado das lutas sociais em prol da democracia, da
cidadania, da igualdade e equidade social, ou outros apelos,
também sociais, há que se movimentarem profundas discus-
sões sobre o comportamento humano individual e coletivo. As
escolas e as universidades devem ser palco desses fóruns, onde
a humanizada e fraterna discussão deve ensejar a busca da
transformação interna de cada um. Somente uma consciência
desperta, inspirando outras a despertarem, poderá minimi-
zar gradualmente essa cultura sombria e institucionalizada da
banalidade, da corrupção, da irresponsabilidade brasileira de
governar ou administrar, do taljeitinho brasileiro de ser, do
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hedonismo do possuir, da pobreza de solidariedade e da tira-
nia disfarça da, porém vigente, das desigualdades sociais, da
capacidade de alienar e subestimar.

Essa pobreza ainda tão evidente permanecerá se as con-
quistas internas do ser humano não se exteriorizarem como
entendimento da vida, num empenho incessante de crescer e
jamais cansar-se, saturar-se ou desistir. Uma ética, que, como
ciência prática, estude, verdadeiramente, a moralidade dos
atos humanos, com vistas à redução das desigualdades, por
meio da democracia, com plena vivência cidadã. Uma política
que governe com justiça, um povo que entenda o que é respei-
to e aprenda, desde o berço, a conjugar o verbo amar aos ou-
tros e ao planeta. Pois não é somente por meio da tecnologia
que a sociedade se engrandece.

Um povo não é grande e não se eleva senão pelo traba-
lho, pelo culto da justiça e da ética. Uma portentosa visão de
mundo de equidade, de amor e de justiça, onde tudo é regu-
lado com ordem, com sabedoria e harmonicamente ainda é
possível. Contrária às vãs polêmicas e às discussões estéreis,
a aspiração da alma humana ao ideal de felicidade é o que a
sustenta nas lutas do hoje. Vivenciar a ética na politica brasi-
leira, a liberdade e a cidadania é uma aspiração da qual todos
sonhamos.
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Introdução

A Educação Infantil compreende a primeira etapa da
Educação Básica e está dividida em creche e pré-escola. Se-
gundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei nº
9.394/96), a primeira atende crianças de o a 3 anos de idade
e a segunda, crianças de 4 a 5 anos. Essa etapa educacional
tem, por finalidade, proporcionar o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais
e sociais, complementando a ação da família e da comunidade
(BRASIL,2001).

Para que esses objetivos sejam plenamente alcançados,
os professores devem trabalhar de forma a estabelecer a inte-
gração entre o cuidar e o educar. Por isso, a relação entre pro-
fessor da Educação Infantil e aluno deve ser, por excelência,
bem próxima, permitindo-o conhecer o perfil do seu alunado.
O convívio constante e diário possibilitará, ao professor, iden-
tificar quando seu aluno apresenta comportamentos diferen-
tes do habitual, bem como indícios de estar sofrendo ou de ter
sofrido abuso sexual. Para isso, é necessário que o professor
tenha conhecimento sobre o tema em questão. Uma vez co-
nhecidas as implicações, torna-se possível compreender a dor
e os danos que o abuso sexual pode trazer às vítimas e, assim,
assumir um papel que contribua para a proteção da infância
(CERISARA,1999; SANTOS;XAVIER;NUNES, 2008).
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Este artigo se propõe a desenvolver uma reflexão sobre
o tema "abuso sexual contra crianças", apresentando subsí-
dios para que o professor possa identificar, em sala de aula,
a criança vítima dessa violência. Será feita uma explanação
sobre o assunto, no qual traremos o conceito de abuso sexu-
al, os sinais apresentados pela criança vitimada, os mitos que
envolvem o tema, as consequências a médio e longo prazo
sofridas pelas vítimas, e o papel do profissional da Educação
Infantil na identificação e notificação do abuso sexual, contri-
buindo para a quebra do pacto de silêncio que ronda o assunto
(SANTOS; XAVIER; NUNES, 2008).

Abuso Sexual contra Crianças

Ocorre abuso sexual contra crianças quando um adulto
ou adolescente utiliza-se de sua autoridade para envolver uma
criança em atos sexuais. Essa forma de abuso envolve desde
palavras sexualizadas até o ato sexual completo. É importante
enfatizar que criança é sempre a vítima, não devendo ser cul-
pada, ou questionada em relação à possibilidade de ter dado
consentimento ao perpetrador, pois ela ainda não apresenta
uma compreensão do que seja o ato sexual e das suas con-
sequências (BRINO, 2006; DELL'AGLIO; KOLLER; YUNES,
2011; HABIGZANG et al., 2012).

O abuso sexual pode ocorrer com ou sem contato físico.
Sem o contato físico se caracteriza pela exposição da criança
a revistas, filmes e letras de músicas pornográficas, ou pelo
voueurismo: (SANTOS; PELISOLI; DELL'AGLIO, 2012).

Esse tipo de abuso pode ser conhecido como abuso sensorial.

1 o "voyeurismo envolve o ato de observar indivíduos, geralmente estranhos, sem
suspeitar que estão sendo observados, que estão nus, a se despirem, ou em ativídade
sexual. O ato de observar ('espiar') serve à finalidade de obter excitação sexual [... ]"
(DSM-IV apud CARNEIRO; CORDEIRO; CAMPOS, 200S, p.s).
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Quando ocorre o contato físico, o abuso sexual pode ser divido
em dois tipos: o primeiro é denominado abuso por estimula-
ção, em que o abusador estimula o corpo da criança sem ocor-
rer a penetração, vaginal ou anal. °segundo tipo de abuso é
denominado abuso por realização e caracteriza-se por toques
mais profundos. Nesse tipo, pode inclusive haver a penetra-
ção (BRINO, 2006; CRUZ, 2005; HABIGZANGet al., 2012;
SILVA,2007)·°abuso sexual contra crianças pode ocorrer tanto em
um ambiente familiar como fora dele, sendo respectivamente
classificado como intrafamiliar e extrafamiliar. Este último
ocorre quando pessoas que se encontram fora do ambiente
familiar envolvem a criança em situação de abuso. No en-
tanto, o intrafamiliar tem sido o mais recorrente (BRINO,
2006). Nesse caso, a agressão é praticada por membros da
família ou por alguém que tenha uma relação de confiança
com a vitima e/ou com sua família, estabelecendo laços sig-
nificativos, como o caso de vizinhos ou padrinhos, que são
queridos e respeitados. ° fato de ocorrer em um ambiente
familiar contribui para a ocorrência de um pacto de silêncio,
em que a família esconde o caso para evitar constrangimen-
tos, ou mesmo para proteger o agressor. A criança também
pode manter-se em silêncio devido às exigências do perpe-
trador que a mantém sob constantes ameaças e punições.
Outros fatores que contribuem para o silêncio da vítima é o
receio de não ser acreditada, ou pelo fato do perpetrador usar
de sedução e chantagens psicológicas para que a criança não
relate nada (BRINO, 2006; DELL'AGLIO;KOLLER;YUNES,
2011; LEITE, 2011; SANDERSON, 2008; SANTOS; PELISO-
LI; DELL'AGLIO, 2012).
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Desvendando Mitos sobre o Abuso Sexual

Por se tratar de um assunto delicado e ainda não sufi-
cientemente discutido entre profissionais que trabalham com
a infância, o tema do abuso sexual contra crianças é permeado
por alguns mitos. Algumas situações devem ser esclarecidas
para a melhor identificação e prevenção da ocorrência desse
tipo de violência.

Costuma-se pensar que a violência contra crianças di-
ficilmente acontece, e que, quando ocorre, situa-se longe da
casa da criança. No entanto, informações retiradas do Portal
da Saúde do Governo Federal- revelam que a violência sexual
é o segundo tipo de violência mais característico na faixa etá-
ria de O a 9 anos de idade. Essas informações decorrem de um
levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, que consta-
tou, no ano de 2011, a realização de 14.625 notificações de vio-
lência contra crianças menores de dez anos de idade em todo
o território nacional e que 35% dessas notificações eram de
violência sexual. Os dados revelaram ainda que a maior parte
da ocorrência desse tipo de violência - 64,5% - ocorreu na
residência da própria criança (SANTOS; XAVIER; NUNES,
2008; PORTAL DA SAÚDE, 2012).

Outro pensamento recorrente e igualmente errôneo é o
de que as meninas correm mais riscos do que os meninos. De
acordo com Sanderson (2008), os meninos apresentam uma
dificuldade maior em relatar o abuso, devido a princípios cul-
turais que poderiam ofender sua masculinidade. Além disso,
dados da pesquisa supracitada revelam que, dos casos notifi-

2 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/5242/162/
abuso-sexual-e-o-segundoss 3Cbr%3E-maior-tipo-de-violencia.html>. Acesso em:
01 set. 2013.
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cados, 23% das vítimas eram meninos, enquanto 21,6% eram
memnas.

Do mesmo modo, é equivocado pensar na figura do
abusador como aquele que apresenta uma forma de proce-
der diferente, e facilmente identificável, apresentando um
comportamento hostil e/ou agressivo. Na realidade, pode
ser qualquer pessoa, e, inclusive estabelecer boa relação com
familiares da vítima, não apresentado qualquer conduta sus-
peita, e comportando-se de modo socialmente aceito. Pode
pertencer a qualquer classe econômica, grupo étnico ou re-
ligião. Além disso, a maioria não apresenta comportamen-
to criminal específico, e apenas 4% dos abusadores apre-
senta algum transtorno mental grave (MONTEIRO, 2012;

SANTOS; XAVIER; NUNES, 2008; SANTOS; PELISOLI;
DELL'AGLIO, 2012).

De acordo com Sanderson (2008), a maior parte dos
agressores é do sexo masculino. No entanto, as mulheres tam-
bém podem ser agressoras. Pensar que mulheres não abusam
sexualmente constitui um mito, que decorre de um pensa-
mento cultural em que a mulher é tida como a cuidadora em
potencial da criança, não sendo capaz de realizar um ato dessa
natureza. Outro pensamento recorrente é o de que a violên-
cia sexual está associada a lesões corporais. No entanto, na
maioria das vezes, não há marcas visíveis. Os maiores danos
são psicológicos, e podem ser sentidos durante toda a vida. E,
quanto mais nova for a criança, maior a severidade dos danos
causados para ela (SANDERSON, 2008; SANTOS,XAVIER,
NUNES, 2008).

A falta de conhecimento por parte dos pais e profissio-
nais sobre o tema, e a crença em falsos argumentos, ampla-
mente disseminados na população, podem contribuir para
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que o abuso sexual seja de difícil identificação e, portanto,
não seja interrompido. Um abuso pode ocorrer durante longo
período dentro da casa da vítima, sem que sua família per-
ceba. A seguir, discutiremos sobre os danos causados pelo
abuso sexual.

Consequências do Abuso para a Vítima

Uma vez que uma criança venha a sofrer esse tipo de
violência, as consequências podem ser inúmeras, chegando
a afetar aspectos emocionais, sociais, cognitivos e comporta-
mentais. Algumas vezes, as consequências podem ser físicas.
Quando elas se manifestam, são a curto prazo e variam de pe-
quenas cicatrizes a traumas físicos na região genital, doenças
sexualmente transmissíveis, podendo culminar, inclusive, em
morte. Outras consequências podem ser ocasionadas também
pelo fato da vítima passar a introduzir objetos em seus órgãos
sexuais (BORGES; DELL'AGLIO, 2012; HATZENBERGER;
HABIGZANG;KOLLER,2012; SANDERSON,2008).

Quando se trata das consequências psicológicas, essas
podem ser sentidas não só na infância, mas por toda a vida
adulta. Estar atento ao comportamento das crianças é impor-
tante, pois as sequelas deixadas pelo abuso podem se mani-
festar através dele (BEZERRA,2009; BRINO, 2006; PORTI-
LHO, 2011; SANTOS;XAVIER;NUNES, 2008).

As consequências psicológicas vão desde uma autoes-
tima baixa até desordens psíquicas mais graves. Não há sin-
tomas psiquiátricos que estejam vinculados especificamente
a situações de abuso sexual, porém, crianças que passaram
por essa experiência apresentam maior risco de desenvol-
ver transtornos psicológicos e psiquiátricos do que outras
da mesma faixa etária que não tenham sofrido abuso. Evitar
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determinadas pessoas, masturbação excessiva, sentimen-
tos de vergonha e culpa, insônia, pesadelos, dificuldades de
adaptação sexual, interpessoal, afetiva, além de depressão,
ideias suicidas, ansiedade social, distúrbio de conduta, dis-
túrbios alimentares, transtorno do pânicos, transtornos dis-
sociativos+, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)5,
dentre outras, são algumas das consequências sofridas pelas
vítimas (BEZERRA, 2009; BRINO, 2006; HATZENBER-
GER; HABIGZANG; KOLLER, 2012; SANTOS; PELISOLI;
DELL'AGLIO, 2012).

Essas crianças tendem a ter seu comportamento social
afetado, como dificuldades de se relacionar com colegas, com-
portamento sexual inadequado para sua faixa etária. Podem
ainda apresentar incapacidade de concentração na escola,
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperativídade (TDAH) e
distúrbio de aprendizagem. Pode ser o tipo de aluno que nunca
falta e chega pontualmente no ambiente escolar. Essa última
característica se relaciona com maior frequência a crianças ví-
timas de incesto, que procuram chegar cedo e sair tarde como
uma forma de evitar contato com o agressor, que se encontra

3 "O transtorno do pânico (TP) é caracterizado pela presença de ataques de pâ-
nico recorrentes, que consistem em uma sensação de medo ou mal-estar intenso
acompanhada de sintomas físicos e cognitivos e que se iniciam de forma brusca
[...] acarretam preocupações persistentes ou modificações importantes de compor-
tamento em relação à possibilidade de ocorrência de novos ataques de ansiedade"
(SALUM; BLAYA;MANFRO, 2009, p.87).
4 "Os transtornos dissociativos ou de conversão se caracterizam por uma perda
parcial ou completa das funções normais de integração das lembranças, da cons-
ciência, da identidade e das sensações imediatas, e do controle dos movimentos
corporais". Na Classificação Internacionais das Doenças (CID-lO), correspondem
ao item F-44 (OMS, 1998).
5 OTEPT é um transtorno de ansiedade que ocorre após o testemunho, vivência ou
confronto com um ou mais eventos traumáticos. Caracteriza-se por: reexperiência
intrusiva; evitação e entorpecimento; e excitabilidade fisiológica aumentada. Para o
diagnóstico, os sintomas devem estar presentes por um período superior a um mês
e provocar prejuízos no funcionamento cognitivo, emocional, social e acadêmico
das vítimas (BORGES, DELL'AGLIO, 2012).
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em sua própria residência (HATZENBERGER;HABIGZANG;
KOLLER,2012; SILVA,1998).

A Atuação dos Professores de Educação Infantil frente ao Abuso Sexual

Os professores da Educação Infantil que conhecem
o universo do abuso sexual contra crianças estão mais ap-
tos para identificar uma criança sexualmente abusada, con-
tribuindo para a ruptura do pacto de silêncio que norteia o
assunto. Por passar muito tempo com as crianças, passam
a conhecer seus comportamentos, como também qualquer
mudança repentina e suspeita. Além disso, é importante que
esses profissionais tenham conhecimento sobre o desenvol-
vimento psicológico infantil, e sejam capazes de estabelecer
diferenças entre comportamentos característicos de determi-
nada faixa etária daqueles que podem sinalizar a ocorrência
de abuso sexual (SANDERSON,2008).

A sexualidade é associada ao desenvolvimento emo-
cional como um todo, e está presente desde a mais tenra in-
fância. Muito cedo, a criança aprende a brincar e ter prazer
com o próprio corpo e, por volta dos três anos de idade, as
curiosidades sexuais são comuns e se estabelecem através de
perguntas ou comportamentos de levantar a roupa ou olhar
para as diferenças anatõmicas dos seus colegas de classe.
Professores devem lidar com esses comportamentos e curio-
sidades de forma natural, respondendo as perguntas realiza-
das pelas crianças, adaptando a linguagem de acordo com a
idade. Essa sexualidade, entretanto, não é adulta, mas infan-
til, rodeada por fantasias, e voltada para o próprio corpo. Na
idade entre 1e 5 anos, a sexualidade é auto erótica, ou seja, a
criança busca conhecer seu corpo, não com o intuito de re-
produzir um ato sexual adulto, visto que a sua sexualidade
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não é voltada para o seu órgão sexual, e, sim, para seu corpo
por um todo. A masturbação infantil se configura como uma
atividade prazerosa de aprendizagem e descoberta do corpo.
Assim, é comum que a criança estimule seus órgãos sexuais,
friccione uma coxa com a outra ou esfregue seus genitais em
brinquedos (SANDERSON, 2008; SILVA, 2007). No entan-
to, essa atividade passa a ser inadequada se acontece de for-
ma excessiva, fazendo com que a criança perca interesse por
outras atividades, como as de natureza lúdica e pedagógica.
Outro sinal de alerta é quando a criança passa a introduzir
objetos em seus órgãos sexuais, como citado. Nesses casos,
ota) professor(a), juntamente com a equipe de orientação
educacional, deve observar a criança e levantar seu histórico,
além de conversar com a família, para tentar entender o que
está ocasionando esse comportamento (SANDERSON, 2008;
VERGUEIRO; GALLI, 2007).

Os professores podem, ainda, observar se as crianças
apresentam: preferência por ficarem sozinhas a estarem com
seus colegas; insegurança e falta de iniciativa; comportamen-
to regredido, voltando a uma etapa já superada; comporta-
mento agressivo e/ou assustado, demonstrando medo de al-
gumas coisas ou pessoas sem motivo aparente; hematomas,
sensação de dor ou presença de feridas nos órgãos sexuais;
e doenças sexualmente transmissíveis. É importante também
estar atento se a criança recebe presentes e dinheiro sem mo-
tivo aparente (PORTILHO, 2011; SANDERSON,2008).

A criança abusada pode utilizar-se de uma linguagem
atípica para sua idade em relação a termos sexuais, além de
utilizar, com outras crianças, palavras que o abusador utiliza
com ela. Através do brincar, atividade prazerosa que promove
o bem-estar da criança, e que pode contribuir para a resolução
de conflitos psíquicos, ela poderá representar, com bonecos, o
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ato sexual. Esse comportamento, na brincadeira, pode levan-
tar hipóteses sobre a ocorrência do ato consigo mesma, ou a
uma situação em que ela presenciou o ato entre adultos. Ou-
tra atividade comum na Educação Infantil, como o desenho
livre, pode evidenciar situações de abuso. Vale ressaltar que a
observação de um excesso de detalhes nessas atividades que
denotam um conhecimento sexual não característico dessa
etapa de desenvolvimento é um forte indício da ocorrência do
abuso (SANDERSON, 2008).

Muito embora crianças abusadas sexualmente apresen-
tem os sinais supracitados, elas devem ser observadas e ave-
riguadas, com cuidado, para se ter certeza se realmente o caso
é de abuso sexual, ou de outro tipo de abuso, ou ainda negli-
gência que a criança possa estar sofrendo. Caso realmente seja
constatada a ocorrência do abuso, os professores devem obter
apoio da escola para adotar intervenções adequadas. No entan-
to, é importante que o professor mantenha uma postura dis-
creta sobre o assunto, para que a vida da criança e sua situação
não sejam expostas (PORTILHO, 2011; SANDERSON, 2008).

A habilidade do professor em conquistar a confiança do
aluno possibilitará que a criança sinta-se segura em partilhar
o que aconteceu. Ao ouvir, o professor deverá ser atencioso,
e tentar não demonstrar espanto ou revolta. É importante
transmitir segurança para que a criança continue o seu rela-
to, bem como tentar confortá-Ia, demonstrando que acredita
nela. Caso a criança comece a falar e não queira continuar,
não se deve obrigá-Ia a contar novamente. Por fim, é impor-
tante dar-lhe a certeza de que: o que quer que tenha aconte-
cido, e da forma que tenha acontecido, ela não foi a culpada
(SANDERSON, 2008).

Mesmo que ota) professor(a) consiga a confiança de
seus alunos, isso não garante que a criança contará o que se
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passou com ela, pois é muito difícil revelar que vem sendo
vítima de abuso sexual. Muitas vezes, a criança sequer sabe
o que o perpetrador faz com ela; outras vezes, pode ter uma
relação de afeto com aquele(a) que a abusou, e teme pelo que
possa acontecer com ele(a), e, por isso, queira protegê-lo; ou
pode, ainda, sentir-se acuada pelo próprio perpetrado r, que
costuma realizar ameaças contra a vida da vítima, ou contra
pessoas que ela ama (SANDERSON,2008).

Quando a criança consegue romper a barreira do medo
e contar para alguém o que vem lhe acontecendo, este relato,
porque é realizado por crianças pequenas, será feito com a lin-
guagem que ela possui, no caso, uma linguagem infantil. O per-
petrador pode ter explicado esse ato a ela como algo normal.
No entanto, cabe ao ouvinte, no caso oía) professor(a), explicá-
-Ia que o acontecimento é inadequado (SANDERSON,2008).

O(A) professor(a) pode ter um papel fundamental
quando acolhe o que a criança relata, pois, os primeiros sinto-
mas resultantes dessa agressão tendem a desaparecer em ca-
sos em que são tomadas providências imediatas, após o relato
da criança. Ela passa a ter novamente confiança nos outros, e
a brincar normalmente.

O professor também pode ser instrumento importante
na identificação de abuso sexual ocorrido na própria escola,
através da observação de comportamento inadequado de seus
companheiros de docência. Alguns desses comportamentos
são: dar atenção apenas a uma criança em especial; conce-
der regalias a crianças específicas; dar aulas particulares para
uma ou poucas crianças, sem que o restante da turma seja in-
cluído e sem justificativa plausível em outros locais fora do
ambiente escolar; ter atividades exclusivas para certos alunos
sem que haja uma explicação para isso; tentar ficar sozinho
com a criança, afastando-a das demais; criar passeios com
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Conclusão

apenas algumas crianças, que não estejam previstos pela pro-
gramação da escola, organizando saídas, sem que o restante
da turma saiba (SANDERSON, 2008).

Após a identificação, faz-se necessário notificar, em
caso de suspeita ou confirmação de abuso, aos órgãos com-
petentes, como conselhos tutelares e delegacias especializa-
das ou serviços de ajuda, como o Disque Denúncia ou SOS-
-Criança. A obrigatoriedade da notificação por profissionais
está prevista nos artigos 13e 245 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), com referência específica ao professor no
artigo 245 (BRASIL, 1990).

Profissionais que não dão credibilidade à criança e que
não tomam medidas protetoras previstas em lei acabam por
vitimar, mais uma vez, a criança. A negligência por parte des-
ses profissionais perpetua a situação do abuso e contribui
para um aumento do dano psicológico sofrido pela criança
(RAMOS;TEODORO, 2012).

O abuso sexual contra crianças é um ato pavoroso, mas
recorrente. Transforma em pesadelos, os mais belos sonhos
infantis. Gera angústia e outras consequências que maculam a
infância de qualquer criança, refletindo-se em sua vida adulta.

Este artigo dá prioridade às vítimas, e ao papel do pro-
fessor na sua identificação. Sendo o cuidar e o educar tra-
balhado de forma indissociável na Educação Infantil, o pro-
fessor dessa etapa deve ter um olhar mais sensível para seus
alunos, para que a proteção à criança, prevista em nossas
leis, seja concretizada. O domínio sobre o tema auxilia o do-
cente a identificar e lidar com crianças que estejam sofrendo
essa situação.
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Uma vez que esses profissionais podem contribuir para
a ruptura desse ciclo de violência, negligenciados por tantos
outros, muitos sofrimentos poderão ser substituídos por sor-
risos inocentes, pois é isso que deve ser preservado na infân-
cia, a inocência. E essa não pode e não deve ser comprometida
por ninguém.
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CUIDADO DE SI E SUSTENTABILlDADE HUMANA: DOS DESAFIOS ÀS
POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA PARA A CONDiÇÃO

HUMANA PLANETÁRIA

Dorgival Gonçalves Fernandes
Antonia Arisdélia Fonseca M. A. Feitosa

Introdução

No presente texto buscamos refletir acerca de proble-
mas ambientais e da vida humana no contexto da contempo-
raneidade, atentando para o sentido de uma educação enquan-
to processo de formação humana que tenha como horizonte a
saúde do planeta terra, o equilíbrio das relações entre os seres
deste planeta e a felicidade dos sujeitos humanos. Neste senti-
do, para pensarmos tais questões plantamos nosso olhar e foco
sobre a relação entre Educação e Ecologia a partir das noções
basilares de Cuidado de si, na acepção pensada e"problematí-
zada por Michel Foucault (1985,2010) e Sustentabilidade, na
perspectiva apresentada por autores, tais como: Brundtland
(1988); Honneth (2003, 2007); Morin (2000, 2006, 2007) .

Diz-nos Sêneca (2006, P.31) acerca da conquista da
vida feliz que

De fato, é de tal monta a dificuldade em conseguir vida
feliz que, quanto mais alguém, afanosamente, está
em seu encalço, posto que tenha errado na escolha do
caminho, mais se distancia porque é levado à meta
oposta, porquanto a pressa só aumenta a distância que
as separa.

Ao olharmos para os pressupostos e os objetivos que
pautaram, e ainda continuam a pautar, a ciência moderna,
calcada num paradigma que produziria desenvolvimento e
progresso científico, econômico, político, cultural e educacio-
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nal e por conseguinte vida feliz aos homens e mulheres, pode-
mos perceber através da observância dos dilemas e transtor-
nos que afligem a vida humana na contemporaneidade que o
caminho adotado para a produção da vida humana foi uma
escolha errada. Os demonstrativos de infelicidade humana
(DWORKIN, 2007), os altos índices de violação de humanos
e as ondas de violência em suas diversas configurações, bem
como a existências de bolsões de pobreza nos continentes do
planeta nos dão prova disto.

No que se refere especificamente à educação, os diversos
paradigmas perspectivados nos princípios da racionalidade
clássica e moderna que a constituíram, à direita ou à esquer-
da, de cunho conservador ou progressista parecem sinalizar
esgotamento e insuficiências mediante os desafios postos à
sobrevivência e à qualificação da vida humana na contempo-
raneidade. Assim, é que nos encontramos no mundo ociden-
tal imersos numa profunda e larga crise social e educacional.
Sobre tais crises, assinala Rodrigues (2003, P.32-33) que

A constatação de "crise" através de sinais demarcados
como de carência, inadequação ou inacabamento,
como ocorre quando atribuímos a crise educacional,
por exemplo, como resultado da pobreza de matérias
pedagógicas ou a baixos salários, deficiente atualização
de currículos e programas, sofrível nível intelectual e
cultural de professores ou de alunos, falta de espaços
escolares e outros, não passa de um simples e superfi-
cial aspecto de uma crise que é muito mais complexa.
Refiro-me à crise da concepção de mundo ocidental e das
visões de mundo no interior dessa concepção que geram
os projetos educativos no século XX, seja no Brasil, na
Inglaterra, nos Estados Unidos ou na União Soviética.

É na perspectiva de problematizar a educação vigente e
de pensarmos nas alternativas postas à formação e à condição
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humana no presente que se anuncia como futuro, isto é, a Era
Planetária, que assentamos aqui o nosso pensar.

Emergência do Cuidado de Si e Formação Humana

Além das questões estruturais e conjunturais que de-
marcam a crise na educação, pensamos tal crise enquanto
processo de mutação, haja vista a inadequação e a insufici-
ência para atender as demandas e complexidades contempo-
râneas que assolam a formação dos homens e mulheres no
contexto do tempo presente e em sua virtualidade remetida
ao futuro. Deleuze (1992, p.200) analisando a crise da socie-
dade contemporânea enquanto configuração de um processo
de mutação, haja vista que tal sociedade deixa de ser movida
por um poder disciplinar para ser movida por um poder con-
trolador, denominando a sociedade atual como sociedades de
controle, afirma que

Encontramo-nos numa crise generalizada de todos os
meios de confinamento, prisão, hospital, fábrica, escola,
família [...]. Os ministros competentes não param de
anunciar reformas supostamente necessárias. Reformar
a escola, reformar a indústria, o hospital, o exército, a
prisão; mas todos sabem que essas instituições estão
condenadas, num prazo mais ou menos longo. Trata-
-se apenas de gerir sua agonia e ocupar as pessoas, até
a instalação das novas formas que se anunciam. São
as sociedades de controle que estão substituindo as
sociedades disciplinares.

Numa outra perspectiva de pensamento, considerando
as mudanças ocorridas a partir da década de 1980, alterações
nos âmbitos econômicos, culturais, políticos e tecnológicos
produziram mudanças na organização do trabalho, nos mo-
dos e nas possibilidades de comunicação e nos formatos edu-
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cativos. Kress (2006, p.120-i2i) elenca essas mudanças da
seguinte forma:

(1) a mudança do poder do Estado para oMercado; (2)
a conseqüente mudança na subjetividade do indivíduo,
de cidadão para consumidor; (3) a mudança da con-
cepção de sociedade monocultural para a de sociedade
multicultural [...]; (4) uma mudança na economia,
da produção industrial de massa para a produção de
nichos, por um lado, e da indústria secundária e ter-
ciária à indústria da informação/conhecimento, por
outro; (5) mudanças de dois tipos na representação
e na comunicação: no potencial de produção/autoria
de textos e, portanto, de mudanças nas relações de
autoridade; e mudanças nas formas canônicas de
representação e nos meios de difusão e comunicação,
envolvendo uma mudança de dominância da escrita
para um uso crescente da imagem, e um deslocamento
dadominâncía do livro e da página para a dominância
da tela imagética

A crise da educação já não se apresenta como um fenô-
meno de insatisfação no cumprimento de demandas
relativamente estabelecidas, mas como uma expressão
particular da crise do conjunto das instâncias da estru-
tura social: desde o mercado de trabalho e o sistema ad-
ministrativo até o sistema político, a família e o sistema
de valores e crenças. A crise, em conseqüência, já não
provém da forma deficiente de como a educação cumpre
os objetivos sociais que lhes são atribuídos, mas, o que
ainda é mais grave, do fato de não sabermos que finali-
dades ela deve cumprir e para onde deve efetivamente
orientar suas ações.

Tais mudanças vão produzir um processo de mutação
na educação, gerando uma nova crise para a educação escolar,
colocando em xeque o modelo, os conteúdos, as metodologias
e o próprio sentido da educação vigente. Sobre esta crise, Te-
desco (1998, p.ig) assinala que
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Diante de tais crises, denotadas a partir de processos de
mutação do projeto societal moderno, e neste, o projeto educa-
tivo que o substancia, podemos pensar nas alternativas que se
anunciam quanto à educação do presente-futuro em sua ma-
terialidade e virtualidade. Neste caso, acreditamos que se faça
necessário pensar a educação superando as noções de compe-
titividade, domínio e supremacia do homem sobre a natureza
com o fito de dominá-Ia, domesticá-Ia e dela fazer usufruto,
noções estas que alicerçaram o processo civilizatório moderno,
ancorado nas relações de força e de governância de Deus sobre
o homem, do homem sobre a mulher, do professor sobre o alu-
no, enfim, do mais forte pelo mais fraco. Estas noções precisam
ser substituídas pelas noções de solidariedade e interdepen-
dência entre os seres da terra e entre as dimensões materiais e
espirituais humanas engendrando, assim, um novo paradigma.

Para Capra (2010)

O novo paradigma pode ser chamado de urna visão de
mundo holística, que concebe o mundo como um todo
integrado, e não como uma coleção de partes dissocia-
das. Pode também ser denominado visão ecológica [...].

É neste sentido que apontamos a emergência da noção
de Cuidado de..si.Sobre esta noção, entendida como ocupar-se
consigo mesmo, Foucault (2010, P.53) afirma que esta

[...] quer designar, na realidade, não certa relação ins-
trumental da alma com todo o resto ou com o corpo,
mas, principalmente, a posição, de certo modo singular,
transcendente, do sujeito em relação ao que o rodeia,
aos objetos de que dispõe, como também aos outros
com os quais se relacionam, ao seu próprio corpo e,
enfim, a ele mesmo.

Com base em tal afirmação, asseveramos a necessidade
de se pensar a educação e a condição humana ancorando-as
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em relações de zelo e de cuidado de si e dos outros, assentadas
numa nova política de organização dos modos do viver huma-
no que se pauta numa nova ética e estética da existência.

Sobre esta ética e estética, assevera Foucault (1985,
P.91) que

Enquanto a ética antiga implicava uma articulação bem
estreita entre o poder sobre si e o poder sobre os outros
e, portanto, devia referir-se a uma estética da vida em
conformidade com o status, as novas regras do jogo
político tornam mais difícil as definições das relações
entre o que se é, o que se pode fazer e o que se é obrigado
a realizar; a constituição de si mesmo enquanto sujeito
ético de suas próprias ações se torna mais problemática.

Por isso o cuidado de si "É um princípio válido para to-
dos, todo o tempo e durante toda a vida" (FOUCAULT,1985,
P.S3), devendo ses problematizado e praticado. Para este pen-
sador, o cuidado de si envolve uma cultura de si, uma prática
de si, uma experiência de si, uma ocupação consigo mesmo.
Estas redundam nas relações de si para consigo que o sujeito
desenvolve no seu pensar-faze r-viver em função da justiça e
da felicidade. Diz Foucault (1985, PA9):

Pode-se caracterizar brevemente essa "cultura de si"
pelo fato de que a arte da existência - a techne tou
biou sob as suas diferentes formas - nela se encontra
dominada pelo princípio segundo o qual é preciso "ter
cuidados consigo"; é esse princípio do cuidado de si que
fundamenta a sua necessidade, comanda o seu desen-
volvimento e organiza a sua prática.

Sobre o cuidado de si enquanto um preceito que o sujeito
toma para constituir-se, Foucault (1985, p.so) diz o seguinte:

o preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo
mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre
numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a
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forma de uma atitude, de uma maneira de se compor-
tar, impregnou formas de viver; desenvolveu-se em
procedimentos, em práticas e em receitas que eram
refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas;
ele constituiu assim uma prática social dando lugar a
relações interindividuais, a trocas e comunicações e até
mesmo a instituições; eleproporcionou, enfim, um certo
modo de conhecimento e de elaboração de um saber.

Nesta perspectiva, a educação como campo de pro-
dução de saberes e de formação humana, tomando a noção
de cuidado de si, é chamada a trabalhar para que os sujeitos
educandos possam se constituir em sujeitos de cuidados para
consigo, para com os outros seres e para com o planeta terra,
consubstanciando nosso pensar e nossas práticas cotidianas
visando à sustentabilidade da vida humana e planetária.

Sustentabilidade Humana e Educação

A crise socioambiental de caráter global, simultane-
amente, gera problemas e faz movimentar um conjunto de
reflexões concentradas em documentos de demandas e de-
clarações que são elaborados em conferências, seminários,
reuniões e circulam entre os mais variados espaços como in-
dicadores da formatação de sociedades sustentáveis.

A sustentabilidade representa, atualmente, a categoria
fundamental a ser conquistada, pois, constitui-se condição
sine qua non para a sobrevivência das futuras gerações. Os
objetivos do desenvolvimento sustentável exigem uma mu-
dança nos valores que orientam o comportamento dos agen-
tes da construção do conhecimento e da inovação de tecnolo-
gias para resolver os problemas ambientais.

As mudanças de percepções e concepções humanas so-
bre suas relações com os outros e com o planeta, requeridas
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para este século XXI, exigem que a educação assuma o com-
promisso de fortalecer as condições de possibilidades da emer-
gência de uma sociedade-mundo que seja guiada pelo princípio
de compreender e sustentar nossa finalidade terrestre. Isto sig-
nifica atuar no sentido de desenvolver, em homens e mulheres,
as atitudes e aptidões para o prosseguimento da hominização.

O principal objetivo da educação na era planetária é
educar para o despertar de uma sociedade-mundo. Não
é possível, entretanto, compreender a possibilidade de
uma sociedade-mundo, que supõe a existência de uma
civilização planetária e uma cidadania cosmopolita, sem
compreender o devir da planetarização da humanidade e
o desafio de sua governabilidade (MORlN, 2007, p.63).

o sentido da sustentabilidade convoca a sociedade a
pensar em termos de condições do presente e do futuro para
a humanidade e a reconhecer o seu papel dentro da biosfera,
pois, de acordo com Brundtland (1988), o ideal da sustenta-
bilidade consiste no suprimento das necessidades da geração
presente, sem afetar as habilidades das gerações futuras de
suprirem as suas. O conceito de "desenvolvimento sustentá-
vel" contribui, neste processo, por ser contextualizado numa
determinada ideologia de progresso que envolve as concep-
ções histórica, econômica e social e também a subjetividade
do próprio ser.

Desta forma, a satisfação humana propugnada através
da epistemologia do termo Sustentabilidade deve ser efetiva-
da para além de preceitos socioambientais, fisiológicos ou es-
téticos. É preciso buscar o atendimento aos aspectos humanos
de valorização ao sentido e ao significado da vida humana e
das manifestações outras de vida no planeta. Uma educabili-
dade pautada nas múltiplas dimensões do ser humano, e isso
requer uma visão sistêmica, uma ecologia profunda capaz de
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entender que o sucesso dos processos formativos não será al-
cançado atuando "fora do sujeito".

Pensar a educação do presente e do futuro, como pro-
cesso que deve ser desenvolvido ao longo da vida, é reconhe-
cer a necessidade de repensar sobre sua intencionalidade e
racionalidade e a qual projeto de sociedade/mundo se desti-
na; sobre a constituição de processos, práticas pedagógicas e
epistemologias. É necessário situá-Ia no âmbito das deman-
das e tensões que compõem os desafios do século XXI.

É imprescindível, neste contexto, que os processos edu-
cativos se voltem às dimensões que envolvem a condição hu-
mana, na perspectiva de promover no sujeito a capacidade de
mobilizar sua sensibilidade, imaginação, vontade e seu talen-
to intelectual num esforço que se estende do desenvolvimento
pessoal ao desenvolvimento social.

A compreensão das dimensões que envolvem o ser hu-
mano será alcançada a partir de processos que articulem a
identidade e as diferenças constitutivas dos seres, em seus va-
riados aspectos como: biológicos, sociais, culturais, psíquicos
e espirituais. Tende para o conhecimento multidimensional e, '
por consequência, comporta em seu interior um princípio de
incompletude e de incerteza.

Ao entender o ser humano na sua condição uno/bio-
diversa os educadores se tornam responsáveis por buscarem
a aplicabilidade de pedagogias diferenciadas e complemen-
tares que possibilitem alcançar os sentidos envolvidos nesta
complexa estrutura humana. Aqui reside o desafio de formar
sujeitos protagonistas para atuarem nos cenários da vida em
suas diversas dimensões e contextos. Esta tarefa não é exclu-
siva aos processos educativos formais e institucionalizados,
mas, a eles cabe encontrar melhores estratégias formativas
dos sujeitos.
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Além disso, a individualidade do ser, suas experiências
prévias e seu contexto subjetivo exercem influência significa-
tiva na eficiência das ações pedagógicas, cujas metodologias,
por si não garantem melhor ou pior repercussão formativa.

Honneth (2003) destaca a ideia de que os indivíduos
só podem se formar e constituir suas identidades pessoais
quando são reconhecidos intersubjetivamente. Os indivídu-
os só podem ter uma autorrelação positiva consigo mesmo se
forem reconhecidos pelos demais membros da comunidade.
Quando esse reconhecimento não é bem-sucedido, desdobra-
-se uma luta por reconhecimento na qual os indivíduos procu-
ram restabelecer ou criar novas condições de reconhecimento
recíproco.

A conquista do reconhecimento, segundo Honneth
(2003) envolve três princípios integra dores que levam os
sujeitos a reconhecerem-se nos outros, são eles: as ligações
emotivas fortes; a adjudicação de direitos e a orientação por

"valores. As relações afetivas de amor e amizade, por exemplo,
constituem uma esfera, e está relacionada com a estruturação
da personalidade dos indivíduos, delas advém o desenvolvi-
mento da autoconfiança. Esta é ameaça da quando o individuo
sofre humilhações físicas, pois, "elas privam os seres huma-
nos da manifestação corporal de sua autonomia, em relação
a si mesmos, e, portanto, de uma parte de sua confiança ele-
mentar no seu mundo" (HONNETH, 2007, p.8S).

Experiências de desrespeito estão relacionadas à depre-
ciação dos valores sociais das formas de autorrespeito. Essa
forma de desrespeito não permite que o sujeito reconheça as
suas habilidades.

Esta postura é decorrente da perda do reconhecimento
prévio frente a outras pessoas. Reside nesta contradição o de-
safio aos processos educativos cuja finalidade seja a promo-
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ção da vida através da constituição de sujeitos autônomos,
protagonistas nos mais diversos cenários do seu cotidiano.

A sustentabilidade humana, nesta perspectiva, deve-
rá emergir da produção de relações de reconhecimento e de
respeito cuidadoso de cada individuo para consigo mesmo,
para com o outro e para o conjunto dos seres que comparti-
lham o mesmo planeta. A educação, nas modalidades formal,
não formal e informal deve tomar como preceito as noções
de reconhecimento, respeito e cuidado para poder fomentar
pensamentos, sentimentos e atitudes de sustentabilidade hu-
mana e, em sequência e como consequência, sustentabilidade
ecológica ou planetária

Conclusão

A perspectiva de uma educação para além dos pre-
ceitos da modernidade deve considerar os indivíduos que
aprendem e que educam, simultaneamente, puma situação
de integração permanente em contextos variados de lugar
e de tempo entre a espécie humana, as demais espécies e o
planeta no qual habitam. Para tanto, se faz necessária uma
educação que supere os paradigmas vivenciais e educacionais
pautados na Modernidade cujas perspectivas se estabelecem
sobre a noção de competitividade entre humanos e na so-
breposição destes sobre os demais seres do planeta e sobre o
próprio planeta.

Assim, seremos capazes de criar novas possibilidades
para que os sujeitos aprendam a cuidar de si e dos outros, en-
fatizando-se as relações que temos com o que existe ao nosso
redor e que também devem nos constituir enquanto sujeitos
integrados e respeitosos para com o outro e para com o pla-
neta no presente e no futuro. Deste modo, uma educação que
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objetive a produção da condição humana preocupada com a
sustentabilidade humana e planetária deve considerar o fato
de que enquanto humanos, devamos compreender a qualida-
de de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, os conse-
quentes resultados que brotam destes e como estes interferem
na manutenção e qualificação da vida para as gerações pos-
teriores, pois considerando que nossa incompletude nos faz
seres em permanente formação, essa formação deve nos qua-
lificar para a produção e gerência dos nossos modos de vida.

Neste caso, o grande desafio para um fazer educativo
na contemporaneidade, é buscar possibilidades para cons-
truir um universo social, cultural, pedagógico coerente e in-
tegrador, que, numa perspectiva holística e ecológica, anime
nosso sonho de felicidade solidária, acolhendo ao mesmo
tempo a nossa razão objetiva e o nosso ser na sua complexi-
dade material, emocional e espiritual, cuidando-se da nossa
constituição, em um cenário de aprendizagens mútuas, capaz
de favorecer o diálogo permanente entre as diferentes formas
de ser, pensar e agir compartilhando referenciais e cuidados,
construindo assim novas formas de promover a sustentabili-
dade humana.
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DIVERSIDADE CULTURAL EVALORES HUMANOS: O ENSINO DE HISTÓRIA
E CULTURA AFRO-INDíGENA

Paulo Sérgio Barros

As qualidades ou virtudes são construídas por
nós no esforço que nós impomos para diminuir

a distância entre o que dizemos e o que fazemos.
Paulo Freire

Sofremos de uma carência de compreensão.
Edgar Morin

A missão do educador não é de apenas transmitir co-
nhecimento, mas também refletir e compartilhar sobre va-
lores humanos em diálogo com a realidade social e os com-
ponentes curriculares. Freire (1996, P.94), a propósito, disse
que "nunca foi possível separar em dois momentos o ensino
dos conteúdos da formação ética dos educandos. O ensino dos
conteúdos implica o testemunho ético do professor".

Um dos elos que estabelecem as relações socioculturais
entre sociedades de outrora, bem como do mundo atual, são
os valores que almejavam e praticavam ou almejam e prati-
cam. O que ansiavam os escravos romanos quando se rebela-
vam contra a rigidez dos grupos sociais e do governo que os
exploravam; o que queriam os revolucionários franceses do
século XVIII e os manifestantes da primavera árabe, senão a
liberdade, a justiça, a igualdade? O que almejavam os brasi-
leiros que saíram às ruas em manifestações que emergiram
em junho de 2013, senão a honestidade, o respeito e a justiça?

Qualquer assunto de história cria mais dinamicidade,
mais envolvimento e identificação por parte dos estudantes,
quando manifesta simultaneidade entre o estudo dos conteú-



dos com a reflexão e a vivência de valores. Trata-se de uma
prática possível, efetivá e necessária 1. Ela nos põe em sintonia
com os desejos, as necessidades, as vontades e as utopias pes-
soais e coletivas da história pretérita, presente e futura. Cria
estreitos liames entre diferentes tempos históricos, culturas e
sociedades e a realidade atual. Os anseios por justiça, respei-
to, tolerância, equidade social, por exemplo, eram tão apre-
ciados outrora como o são hoje; o repúdio à desonestidade, à
violência, à intolerância, às injustiças, à iniquidade social por
parte de grupos sociais marginalizados sempre houve e cer-
tamente haverá. Isso os fará manifestarem-se por sociedades
mais éticas.

Refletir, praticar e compartilhar o respeito, a tolerância,
a cooperação, a solidariedade, a justiça, a paz etc. no espa-
ço escolar, enquanto estudando a História, entendendo seus
conceitos, seus processos, suas temporalidades é uma forma
de intervir no mundo, de entender e aceitar as alteridades, de
contribuir para uma cultura de convivência pacífica do âmbito
local ao global.

O objetivo deste artigo é compartilhar experiências pe-
dagógicas desenvolvidas com o ensino de História em sintonia
com uma formação ética dos discentes. Isso é possível quando
há na instituição educacional e entre os sujeitos envolvidos no
processo de educação, um comprometimento com a dignida-
de pessoal e coletiva, bem como com as transformações que
o mundo necessita nas esferas 'sociais, ambientais, ética etc.
As experiências pedagógicas a serem mostradas neste texto,
acontecem com o ensino de história e cultura africana, afro-
-brasileira e indígena. Porém, o artigo não intenta abordar os

1Autores como Mondani (2010), Selbach (2010) e Napolitano (2010) sugerem
ternáticas e metodologias para trabalhar com assuntos como: cultura, direitos
humanos, valores etc.
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percursos teóricos e metodológicos da temática em foco, mas
mostrar algumas possibilidades e experiências do ensino da
História, em diálogo com a formação humana.

Valores e História

o ensino da História também pode converter-se em
uma educação para a paz, para uma relação de respeito con-
sigo, com as alteridades e com meio ambiente. Seja qual for
o assunto em estudo, uma postura crítica, fundamentada em
princípios éticos face ao conhecimento, às experiênciashistó-
ricas de várias sociedades, ao juízo de valor que criamos sobre
o que estudamos, entendemos, vivenciamos e compartilhamos
historicamente, deve estar no cerne do ensino da História.

As aulas de História, independentemente do tempo his-
tórico em foco, é também uma reflexão crítica, viva e explíci-
ta do momento presente de professores e estudantes. Nessa
perspectiva, entender as noções de tempo como passado, pre-
sente, mudanças, permanências, simultaneidades etc., cate-
goriase conceitos sobre fenômenos históricos e as sociedades
de outrora e de hoje, conduz os estudantes a apreciarem os
valores culturais e éticos dessas diferentes sociedades. Mon-
daini (2010, p.S6) afirma que não há "saída possível que não
passe antes de tudo pelo terreno da sala de aula, isto é, pelo
espaço da educação - uma educação ao mesmo tempo qualifi-
cada em termos de conteúdo e comprometida eticamente com
a dignidade da pessoa e a transformação social".

A História, como qualquer disciplina, intervém no pro-
cesso de formação humana dos educandos. Ela deve sempre
ensinar a pesquisar e a produzir criticamente, a debater os fa-
tos e a realidade histórica, mas deve também ser uma fonte de
inspiração, a partir dos acontecimentos pretéritos e presen-
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tes, para o entendimento e a prática da tolerância, do respeito,
da paz, da solidariedade, da esperança, do diálogo etc.

Selbach (2010, P.93-94), refletindo sobre os quatro pila-
res da educação, propostos por relatório da UNESCO, afirma
que não se é "professor de verdade se as aulas não estão aju-
dando o aluno a conhecer, por conhecer saber fazer, por bem
saber melhor compartilhar, e assim, ao "ser", autoconhecen-
do-se, privilegiando pessoas e não coisas, ajudando a mudar
o mundo em que vive e onde aprende a conviver". Aprender a
conviver com a diversidade é uma experiência que deve estar
na sala de aula, nos textos, nas reflexões, nas vivências cotidia-
nas e nas experiências históricas de estudantes e professores.
Na história há exemplos que nos mostram as dificuldades de
sociedades, grupos e indivíduos de compreender e aceitar pes-
soas e grupos de culturas diferentes da sua. Ensinar a aprender
a conviver com a pluralidade étnica, de credo, de orientação de
vida também é um papel da escola. Nela, pode-se refletir como
poderia ter sido evitado ou podemos evitar conflitos e injusti-
ças sociais, se tivéssemos sido ou fossemos mais respeitosos,
compreensivos e tolerantes. Há, como afirma Edgar Morin
(200S) uma "carência de compreensão" entre nós humanos. A
escola deve estar atenta a esse fato.

Freire (1996, P.72) fala de "uma relação entre a alegria
necessária e a atividade educativa e a esperança. A esperança
de que professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar,
inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstá-
culos à nossa alegria". A esperança é, para ele, um condimen-
to indispensável à história. "Sem ela não haverá história, mas
puro determinismo".

Passa também pelas aulas de história o sentido de equi-
dade social, com liberdade individual e respeito à diversidade.
Mondaini (2010, p.S8) insere essa questão na percepção dos
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direitos adquiridos historicamente como: os direitos civis, e
os políticos, os direitos sociais, os direitos dos povos e da hu-
manidade. Essa cidadania é movida pelo respeito, a justiça, a
igualdade, a tolerância e a paz. Ela deve ser estudada, refletida
e vivida na sala de aula.

História e Cultura Afro-Indígena na Escola
(

As iniciativas para uma educação que contemple a
diversidade têm promovido bons debates, reflexões e prá-
ticas pedagógicas inovadoras. As leis N° 10.639/2003 e N°
11.645/2008 que tratam do ensino de história e cultura africa-
na e afro-brasileira e indígena, respectivamente, representam
um salto de qualidade nessa perspectiva. Contudo, os Parâ-
metros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1988, já propu-
nham diretrizes nesse sentido, ao inserir como tema transver-
sal para a educação a Pluralidade Cultural e a Ética. De acordo
com os PCNs, a escola é um lócus privilegiado para a promo-

" ~
ção da equidade e eliminação de toda forma de discriminação
e racismo. A escola pode possibilitar em seu interior a convi-
vência de pessoas com diferentes origens étnico-raciais, cul-
turais e religiosas (BRASIL, 1998).

Porém, as referidas leis procuram sistematizar o ensi-
no das temáticas abrindo espaços para debates, publicações
e cursos de formação. Conforme Rocha (2013, P.3-4) as leis
"direcionam para uma educação pluricultural e pluriétnica
para a construção da cidadania por meio da valorização da
identidade étnico-racial, principalmente negros, afrodes-
cendentes e indígenas". Autores como Rocha (2013) e Silva
(2012) chamam a atenção para a importância da educação
étnico-racial. Silva, a propósito da educação indígena, ressal-
ta a visibilidade que o ensino de história e cultura indígena
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pode dar para uma educação étnico-racial sem "estereótipos"
e "folclorização".

Essas temáticas são de importância seminal para o
aprendizado de uma convivência ética com a diversidade. A
"introdução da história da África, das culturas afro-brasileiras
e indígenas insere-se na condição contemporânea do ensino
de história e da educação como formadores e identidades"
(ROCHA, 2013, P.S).

História e Cultura Afro-Brasileira

Oensino de história africana e afro-brasileira vem se con-
figurando, ao longo da última década, uma realidade, mesmo
que ainda de forma tímida. A Lei nº 10.639/2003, tornou seu
ensino, obrigatório para a educação básica. A mencionada lei
surgiu como um aprofundamento das reflexões sobre a questão
e lançou propostas teóricas e metodológicas para o ensino do
tema em sala de aula. A partir dela, começaram a surgir pro-
duções, cursos e discussões mais profundas sobre o assunto,
proporcionando mais visibilidade, reflexão sobre o seu ensino.

Apesar das propostas da lei não terem sido levadas a
cabo com tanta efetividade, entendemos que a atitude de insti-
tuições e de educadores que a põem em prática, a importância
que a produção de material didático tem dado à questão, tem
produzido efeitos significativos. Uns dos aspectos relevantes é
o viés ético dado ao ensino da temática. Ribeiro (2007, p.01)
nessa perspectiva, afirma que "todas as pessoas têm o direito
de ter respeitada e valorizada sua identidade étnico-racial e
histórica, sua identidade de classe social". Abrir espaço para o
ensino da história afro-indígena, bem como de outros grupos
sociais eetnias, é primordial para convivermos harmoniosa-
mente com a diversidade.
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Ao observarmos as relações entre os estudantes, no
ambiente escolar, vemos que há mudanças significativas em
seu comportamento. Tanto os alunos afrodescendentes ou
não adquirem uma percepção diferente sobre África, a cultura
afro-brasileira, o racismo etc. Percebemos que os estudantes
afrodescendentes passam a observar sua identidade étnica
com mais entendimento, aceitação e autoestima. Nessa pers-
pectiva, é primordial que o trabalho com a temática seja per-

r
meado por uma percepção de educação que revele a igualdade
e a diversidade como valores universais em todos os níveis e
assuntos abordados em sala de aula.

É importante ressaltar que os sentimentos de convivên-
cia e respeito não estejam superficialmente relacionados às
questões raciais, sociais, culturais. Eles devem partir da pre-
missa de que nós, seres humanos, somos, em essência, éticos,
espirituais e iguais. Há uma série de fatores que nos diferen-
ciam social e culturalmente. Contudo, há uma ética da condi-
ção humana. Mesmo que nossas diferenças de etnias, grupos,
classes e nações sejam inquestionáveis, nossos problemas são
os mesmos: necessitamos de paz e compreensão, de respeito e
de segurança na nossa relação com o outro e com o meio am-
biente. Ribeiro (2005) salienta, a propósito, que devemos pri-
vilegiar as relações não autoritárias, solidárias e respeitosas das
diferenças entre as pessoas, pois trata-se de elementos centrais
dos princípios éticos. Isso possibilita o desenvolvimento pesso-
al e a construção da autoestima e proporciona uma estética da
sensibilidade, ou seja, um sentimento de ligação, de "empatia
generalizada" em relação a "tudo que vive e a tudo que existe".

Há muitos educadores engajados com essa história "das
relações étnico-raciais" a partir de uma gama de perspectivas
teórico-metodológicas. Contudo, centram sua ação em princí-
pios éticos que balizam relações humanas para compreender
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a diversidade. Fato que contribui sobremaneira para a com-
preensão da condição do outro. Compreensão que Edgar Mo-
rin (2005) afirma não sermos ensinados a praticar.

História e Cultura Indígena

Edson Silva (2013) ao refletir sobre o ensino de história
e cultura indígena conclui que o tema é de capital importância
para desfazer a imagem tradicional de um índio "genérico",
com um biótipo específico, habitante das florestas, cabelos li-
sos, corpos pintados, cheios de adereços, de cultura exótica,
línguas estranhas, inferior ao branco, dentre outros estereó-
tipos que historicamente foram construí dos para representar
os povos indígenas. Também é relevante para entender e re-
forçar reivindicações e conquistas políticas indígenas como:
educação, saúde, demarcação de terras etc., bem como reco-
nhecer a existência de uma variedade de povos indígenas no
Brasil, mesmo que seja uma população ainda pequena. A pre-
sença de povos indígenas nas diferentes regiões do país, inclu-
sive em espaços urbanizados, mostra uma grande diversidade
cultural e histórica particular de cada etnia.

A Lei 11.645/2008, que tornou obrigatório o ensino de
história e cultura indígena nos currículos escolares do Brasil,
malgrado carecer de definições, pois ainda se discute acerca
das possibilidades de sua proposta, em especial no ensino de
História, tem sido relevante para o ensino "das relações étni-
co-raciais". Segundo Silva (2013, p.219-220), a lei possibilita
a superação de uma lacuna na formação escolar e contribui
para o reconhecimento e a inclusão das diferenças étnicas dos
povos indígenas.

O ensino de história e cultura indígena, conforme Silva
(2013, p.218), é primordial para parar de tratar as diferenças
socioculturais como estranhas, exóticas e folclóricas.
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(Re)conhecendo em definitivo os índios como povos
indígenas com seus direitos de expressões próprias que
podem contribuir decisivamente para a nossa sociedade,
para todos nós, para a riqueza da humanidade.

A educação para a diversidade cultural, quer contemple
os afrodescendentes, os indígenas ou qualquer outro grupo,
dará contribuição importante para superar as diversas formas
de iniquidade e exclusão social e eliminar preconceitos como
o racismo. Superar essas questões significa desenvolver práti-
cas de convívio tolerante, respeitoso e pacífico. Compreender
o outro, sentir-se no seu lugar, apreciar sua contribuição cul-
tural e histórica para a diversidade da humanidade é vivenciar
esses valores. O ensino de história e cultura indígena é apenas
um viés para olharmos para nós e o outro como semelhantes e
ao mesmo tempo diferentes.

Compartilhando Experiências

Fundamentando-se nas reflexões supra citadas e nas ex-
periências pedagógicas desenvolvidas com estudantes do en-
sino médio de uma escola pública", citamos a seguir algumas
atividades que têm contribuído para incluir no currículo as
propostas do ensino de História e Cultura Africana, Afro-bra-
sileira e Indígena. O ensino dá-se de forma que os estudantes
possam apreciar a pesquisa, a produção textual e a criativida-
de a partir do uso de diferentes linguagens e metodologias. A
maior parte dos assuntos estudados estão inseridos no pro-
grama anual da disciplina de História. Outros temas são in-
cluídos à medida que circunstâncias históricas, pedagógicas e
da realidade social e cultural dos estudantes nos levam a pen-
sar intervenções pedagógicas.

2 Escola Estadual de Ensino Profissional Maria José Medeiros, em Fortaleza.
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Assim, associados à pesquisa, a leitura e à produção
textual, somam-se a produção de vídeos, dossiês, esquetes,
organização de mesas-redondas, trabalho com música (como
documento ou interpretação), aulas em museus, artes plás-
ticas (desenho, grafite) fotografia e oficinas associando dife-
rentes linguagens usadas no ensino da História às temáticas
afro-indígenas e a valores humanos''.

Nos últimos dois anos os estudantes produziram vídeos
sobre música, educação, arte, religiosidade e outros aspectos
da cultura indígena e afro-brasileira. Também foram produzi-
dos trabalhos sobre o racismo na sociedade e na escola,juven-
tude e música afro-brasileira, povos indígenas no Ceará atual
e cultura afro-brasileira no Ceará.

Alguns desses temas foram usados para debates em
mesas-redondas, privilegiando textos de pesquisas históricas
mais recentes sobre temáticas africanas e afro-brasileiras, so-
bretudo trabalhos publicados pela Revista Brasileira de His-
tória da Biblioteca Nacional, incentivando-se a pesquisa, a
leitura, a reflexão e o debate. Outra atividade relevante são
os dossiês produzidos por grupos de estudantes que levantam
uma variedade de documentos e informações sobre diferen-
tes temáticas afro-indígenas e depois os apresentam à classe.
As eventuais aulas em museus e exposições aprofundam os
conhecimentos sobre a temática, assim como desenvolvem a
reflexão sobre o uso de diferentes linguagens para aprender
História. Estudantes músicos têm sido incentivados a pesqui-
sar e a cantar na sala de aula ou em eventos coletivos na esco-
la.canções sobre temas afro-indígenas.

3 Algumas dessas atividades estão publicadas em um material sobre valores e
sustentabilidade (Living Green Values) lançado na Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável- RIO+20, em junho de 2012 e publicado pelo
Programa Vivendo Valores na Educação (TILLMAN, 2013).
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Algumas oficinas foram formatadas associando a te-
mática afro-indígena a valores como a tolerância, o respeito,
a paz, a cooperação, a fraternidade, a união, a justiça, a igual-
dade etc. Para tanto, usamos contos, poesia, música, a lin-
guagem fílmica, artes plásticas, danças circulares indígenas,
mitologia indígena e africana. Há sempre uma atenção para
que, no âmago dessas atividades, esteja uma educação para a
diversidade, fundamentada nesses valores universais já men-
cionados. Para dar mais força a esse aspecto, eventualmente
oficinas sobre Paz, Respeito e Tolerância são feitas visando
desenvolver a reflexão e a vivência desses valores+,

Considerações Finais: Perspectivas Abertas

De certa forma o ensino de história e cultura africana,
afro-brasileira e indígena tem muito a caminhar para ficar
efetivamente inserido no currículo escolar. Contudo, a insti-
tuição das leis de 2003 e 2008 que torna obrigatório o ensino
dessas temáticas no ensino básico, tem aberto perspectivas
para discussões teóricas e metodológicas para novas experi-
ências nessa seara. Pesquisas, cursos de formação e revisão
do material didático têm proposto aos professores que traba-
lham com o assunto novos olhares e, consequentemente, no-
vas experiências. O ensino de história e cultura afro-indígena
é primordial para lidar com a multiplicidade de culturas que
compõe a sociedade brasileira, em cuja formação está "bran-
cos", "negros", "índios", mas também outros grupos sociais e
etnias que compuseram e formam nossa história.

Também é de importância seminal a vertente ética que
deve estar no âmago do ato de educar. Entender a importância

4 Em artigos publicados em Matos (2010, 2011 e 2012) compartilhamos algumas
dessas experiências desenvolvidas com estudantes na Escola Maria José Medeiros.
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da educação para uma convivência pacífica e respeitosa com a
sociodiversidade, faz parte da formação do indivíduo. Apren-
der ou fazer parte da história de africanos, afrodescendentes
e indígenas ou de qualquer outro grupo ou etnia é importan-
te para sabermos da constituição sociocultural do nosso país,
mas também para aprendermos a conviver de forma equita-
tiva com a diversidade. A escola deve também dar primazia à
convivência ética com a pluralidade cultural que está dentro
das salas de aula e fora de seus muros.

O ensino de história, associado a temáticas como di-
reitos humanos, valores humanos, cultura de paz, educação
para a paz, sustentabilidade etc. é importante não somente
para uma dimensão humanizada dos temas estudados, mas
imprescindível para a formação do indivíduo, que deve se per-
ceber como agente da história em sintonia com a diversidade
de culturas, de ideias, de orientação afetivo-sexual etc.

Finalizando, esperamos que as reflexões, as experiên-
cias e as perspectivas apontadas neste texto contribuam efe-
tivamente para o ensino das temáticas afro-indígenas, como
propõem as leis mencionadas, e para uma educação huma-
nizada, centrada na experiência da convivência ética e equi-
dade social.
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ESTA É UMA PRÁTICA DE CULTURA DE PAZ?

Maria do Carmo Alves do Bornfim
Maria José da Costa Sales

Introdução

As escolas, asso, como outros espaços de socialização de
pessoas, hoje e sempre, refletem as várias diferenças das so-
ciedades onde estão inseridas, transformando-os em ambien-
tes multiculturais (SERRANO, 2002, P.9) por seus múltiplos
impactos e circunstâncias que influenciam a vida das pessoas.
De que maneira? De um lado, há aquelas que cultivam valo-
res positivos substanciadores da dignidade humana, de outro,
há aquelas que reproduzem valores que depreciam a condição
humana, em muitos casos prejudicando a convivência no meio
escolar interferindo sobremaneira nos processos de conhe-
cimentos trabalhados, seja os saberes da experiência seja os
historicamente sistematizados pelas/os estudiosas/os. Desta
coexistência, surgem muitos conflitos, mas resultam tanto mo-
tivações para a prática de educação de valores tendo como nor-
te o exercício da democracia, quanto aqueles que desrespei-
tam os Direitos Humanos. Essa contradição, em parte, alenta
convivências saudáveis entre discentes, docentes, gestoras/ es,
técnicos administrativos e de apoio e, até mesmo visitantes:
mães, pais, pessoas da comunidade do entorno da escola e de
outras paragens e, em outra parte, provocam desinteresses
pelo trabalho chegando a gerar a síndrome de burnout:'

1Doença psíquica precedida por esgotamento físico que resulta em três problemas
de saúde: ausência de envolvimento afetivo com as pessoas no ambiente de
trabalho, desgaste emocional e despersonalização dos/ as profissionais, em outras
palavras exaustão física e emocional, em especial aquelas/es que trabalham nas
áreas de saúde, educação e segurança.
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Essa condição vem se prolongando desde as últimas
décadas do século XX e na primeira do século XXI. Com os
impulsos da globalização acelerada, em moldes neoliberais,
"acentuou sua lógica destrutiva" (ANTUNES, 2001), predo-
minam relações autoritárias chegando mesmo às violências,
embora se reconheça esforços governamentais com certos
investimentos: da atualização de conhecimentos para gesto-
res e docentes - capacitação em nível superior, segunda li-
cenciatura, cursos de aperfeiçoamento, especialização e, em
pequena parte, mestrado e doutorado, bem como atividades
complementares às aulas (xadrez, atividades artísticas e arte-
sanais, dentre outras) e, ainda, em equipamentos eletrônicos
e material didático.

Entretanto, inspiradas em orientações da UNESCO e
do relatório coordenado por Delors (1996) e intuindo sobre
a pluralidade cultural e a heterogeneidade que caracterizam
o ambiente escolar, sabedoras de que todas as pessoas e to-
das as práticas não são absolutas, mesmo em meio a um cli-
ma de muita (des)ordem, algumas/alguns profissionais per-
cebem que a escola não é somente um [OCUS de reprodução
dos males produzidos pelas sociedades onde estão inseridas
(BOURDIEU, 1996). E se perguntam: como trabalhar com
grupos de crianças e adolescentes que não têm referências
de convivências saudáveis e que enfrentam dificuldades de
aprendizagem? Refletindo sobre tais condições, professoras,
professores junto com gestoras/ es de escolas onde atuam,
começam a construir relações de boa convivência, exercitan-
do a tolerância como valor positivo de convivência humana,
buscam "brechas" para provocar mudanças nas suas práticas,
por meio do exercício do ato de pensar e inventar alternati-
vas pedagógico administrativas, respaldadas pelo capital cul-
tural adquirido em vários anos de experiência docente e por
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uma forte dose de cultivo de sensibilidade humana (ARAÚJO,
2008) como prática de sobrevivência profissional e espírito de
solidariedade. É o caso da professora Carlita", cuja experiên-
cia está em análise.

Hoje, em escolas de muitos estados brasileiros são cons-
truídas com experiências de Cultura de Paz, como exercício de
enfrentamento de conflitos pessoais e coletivos e, sobretudo,
como preservação da vida de cada um/a e do planeta (MO-
RIN, 2003) e melhoria das formas de viver junto.

Neste sentido, no presente texto, pensamos em anali-
sar a experiência de uma professora e de seus/suas alunos/
as da escola "X" que, embora possua alguns equipamentos
básicos todos apresentam-se com debilidades: quadra de es-
porte exposta ao sol num clima diário entre 35 a 40 graus; o
espaço destinado à biblioteca é precário e dispõe de acervo
limitado onde alguns anos funcionou como "guarda-livros"; o
laboratório de informática não funciona, tendo em vista que a
escola não dispõe de acesso a um sistema de banda larga; fo-
ram criados um blog e um "cantinho de leitura" por um grupo
de estudantes, mas nenhuma destas tentativas funcionou em
decorrência do não funcionamento do laboratório e apenas
um pequeno grupo dispõe de internet em casa; mas o maior
problema é que a maioria dos funcionários são admitidos de
forma terceirizada e a qualquer momento ocorrem demissões,
a exemplo da recente demissão de um vigia sem justa causa,
deixando a gestora em estado emocional abalado.

Situada na zona sul da cidade de Teresina, a referida
escola é rodeada por uma diversidade de empresas e institui-
ções cujas alunas e alunos não têm condições de acesso: de pe-
quenos a grandes comércios, supermercado, igrejas católica e

2 Nome fictício.
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evangélica, centros sociais, centro espírita, salões de beleza,
a maternidade estadual, quartel de polícia, hospital militar,
padarias de uma rede de uma única empresa, casas e conjun-
tos habitacionais com apartamentos habitados por pessoas de
classe média baixa, churrascarias, sushis, tudo mediado por
uma avenida movimentada por trânsito intenso, com ligações
com a zona norte e zona leste de Teresina. A agitação nesse
bairro tem provocado muitas práticas de violência. Alunas e
alunos habitam no próprio bairro e outros circunvizinhos. É
nesse contexto que se constroem tentativas de início de espa-
ços de diálogos entre docente e discentes.

Fragmentos de uma Experiência Docente

Em três turmas de 5° ano do ensino fundamental
da escola supramencionda, para complementar o ensino de
Língua Portuguesa, a professora Carlita assumiu as aulas de
leitura e produção de texto no HP - Horário Pedagógico -
destinado ao cumprimento de tarefas de complementação do
ensino da Língua Portuguesa, bem como o tempo para exer-
cício de relaxamento e descanso dos seus/suas alunos/as.
A citada professora, nos primeiros contatos com as turmas,
passou a conhecer adolescentes muito inquietos praticando
conversas paralelas ao conteúdo discutido nas aulas e atitudes
desrespeitosas, traduzidos muitas vezes em agressão verbal
ou física. Apenas uma pequena parte da turma ficava atenta,
desejando participar. Parte delas/es continuava a conversar e
cochichar ou ainda a insultar os outros com nomes obscenos.
Outras / os beliscando colegas; outra parte" enredando" os atos
de violência verbal ou agressões físicas e praticando bullying:
apelidos ou humilhações àqueles que admitiam serem os
mais "fracos", os "gordinhos", os "negros", os mais tímidos e
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os homoafetivos ou aos que liam com menos habilidade de
leitura, porque ainda não sabiam ler com fluência. Enfim, no
espaço da sala de aula predominavam insultos ou provoca-
ções a todos, inclusive àqueles deficientes ("especiais") que
apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TADH), ou outra diferença.

Assim, todos os dias a professora ouvia "enredos" de
alunos que estavam sendo perturbados por aqueles que se
autodenominavam mais "fortes" seja por serem mais fluen-
tes na atividade de leitura seja pela força física, por exemplo:
"professora, fulano está me ferindo ..."! Outro grupo reclama
do barulho, de modo que a professora, em alguns dias, chega
a alterar a voz para ser ouvida, usando a estratégia de contar
em voz alta de 1até 50, 60 .., de modo que eles e elas chegavam
a perceber sua mudança de atitude. Silenciavam. E o que fazia
a professora? Utilizava diversas estratégias. Começava a dis-
cutir com a turma algumas regras de convivência: capacidade
de ouvir as outras pessoas, tolerar; perdoar colegas, amigos e
parentes mais próximos como a mãe, o pai, a irmã ou irmão;
praticar na vida pessoal ensinamentos orientados pelas reli-
giões de cada um/a e até fazer orações como o Pai Nosso e a
Oração do Estudante.

Em alguns dias, no início da aula, após alguns minutos
de silêncio começa o ti, ti, ti: conversas paralelas e mais uma
vez a professora em voz forte, faz novas reflexões: Quem são
vocês? Pessoas humanas ou animais irracionais? Como va-
mos conviver e trabalhar juntos? Estamos num galinheiro ou
numa sala de aula? Com essa provocação, ocorre um breve si-
lêncio e um aluno pede a palavra e se manifesta em defesa dos
direitos da criança e do adolescente, com o seguinte discurso:
"professora, a senhora está desrespeitando nossos direitos ..."
Está nos chamando de galinhas"? Em resposta ao questiona-
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mento do aluno, considerado um dos melhores da turma, a
professora Carlita levanta outras perguntas: "Você considera
normal o comportamento de estudantes que não têm limites,
não respeitam colegas e a professora que está aqui para de-
senvolver um trabalho junto com vocês? O que você e os/as
demais desejam na vida, educar-se e se tornar grandes ho-
mens e mulheres com bom futuro profissional, ou não? "Se-
ria possível aprender a ouvir, fazendo silêncio, falar quando
for a vez de cada um/a, de forma educada, dialogando, nego-
ciando e fazendo algum acordo de boa convivência social"? A
turma silenciou mais uma vez. Desde, então, começou uma
experiência que é muito recente e que apresenta mudanças,
conforme sentimento da citada professora. A cada dia, sema-
na, meses, problematizando (FRElRE, 1998), ao exercitar a
tolerância (SERRANO, 2002), pequenas conquistas ocorrem.

Refletindo detidamente sobre as condutas vivenciadas
por al~nas e alunos daquelas turmas, ainda muito angustiada
a professora sentiu a necessidade de conhecer a história de
vida de cada um/a. Decidiu dedicar tempo no conhecimento
da história de vida de cada aluna/o, desde a primeira sema-
na de aula. Assim, após a coordenadora pedagógica repassar
os conteúdos que deveriam ser trabalhados nas turmas de
5° ano do ensino fundamental, a professora, antes de desen-
volver qualquer conteúdo específico de Leitura, simultanea-
mente, passou a conversar com as pessoas que trabalham há
mais tempo naquela escola sobre os conflitos de cada aluna/a;
conversando pessoalmente e em pequenos grupos com as/os
adolescentes, objetivando conhecer suas histórias de vida, o
que vem lhe permitindo construir espaços de confiança entre
ela e seus/suas discentes, iniciando assim um processo de co-
nhecimento e relações de afeto com seus/suas interlocutores/
as em sala de aula. (JOSSO; CRISTINE, 2002).
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Neste sentido, passou a construir um estudo do perfil
da turma: número de meninas e de meninos em cada sala,
faixa etária do grupo de discentes, pessoas que constituem
as respectivas famílias, as relações entre mãe/pai e filhas/os,
como brincam em família e na comunidade onde moram, o
grau de indisciplina deles/as, o nível de leitura de cada um/a,
dentre outras questões. Sabedora de alguns desses dados que
caracterizam o perfil de seus/suas alunas/os, continuou a sua
reflexão e pensou: o que fazer diante daquela realidade? Como
conseguir que aquelas/ es discentes chegassem a ter um pouco
de calma? Quais são suas origens? Que método usar? Deci-
diu, então, gastar tempo dialogando como primeira estraté-
gia! Enfim, como reinventar a escola? (PEIXOTO, Ana Maria
Casasanta, 2005, p.rg). Assim, o fez por vários dias. Depois,
então, começou a usar alguns métodos de "Supernane", uma
personagem do programa de ajuda a pais e mães com filhos
indisciplinados, por não conseguirem dar limites; programa
exibido em um dos canais de TV brasileira. Adotou algumas
estratégias utilizadas pela referida personagem.

Continuando a conhecer a trajetória dê vida de cada
aluna/o, Carlita procedeu novas reflexões: se autoperguntan-
do e indagando ao grupo de alunas e alunos como construir
um entendimento entre ela e a turma; não desiste, não se de-
sespera, faz várias tentativas de entendimento lançando desa-
fios para toda a turma e especificamente para aqueles mais in-
quietos. Por exemplo: duas alunas A e G (que se destacavam
no grupo pelo tamanho, a beleza, as habilidades de lidar com
a leitura e a liderança que desempenhavam), por serem muito
inquietas, puxavam conversas paralelas atrapalhando a aten-
ção dos outros. A professora dedicou tempo para conversas
pessoais, elogiando todas as suas habilidades, pediu ajuda as
duas para colaborarem com toda a turma.
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Trilhando ainda por outros caminhos, buscou possibi-
lidades de diálogo com o conjunto da turma e muitas vezes
individualmente com cada adolescente, em pequenos gru-
pos construindo outros questionamentos. Dessa forma, Car-
lita, professora de Língua Portuguesa, consigo mesma tenta
responder tais questionamentos buscando novas soluções.
Para algumas chega a obter sucesso, para a maioria, não. Co-
nhecendo passo a passo, foi descobrindo: aquelas meninas e
aqueles meninos vivem muitas tensões. É preciso, pois, tra-
balhar com elas e eles a Língua Portuguesa, sem ferir as suas
suscetibilidades, e sim enfrentando cada conflito. De que ma-
neira? Diz ela: "uma certeza eu posso ter": devo entrelaçar
vida e conhecimento específico da minha disciplina na prática
profissional. Muitas são as formas de construção. Uma possi-
bilidade é partir da experiência e conceitos delas e deles, dos
conflitos que as/os inquietam tentando exercitar práticas que
elevam a autoestima, exercitam valores positivos e re?peito
aos Direitos Humanos. .

Assim, chegou a um diagnóstico pÔ~'meio das conver-
sasjunto à direção e à coordenação da escola.Foi definido um
certo perfil da personalidade e das atitude~de cada aluna/o:
a maioria convivia com muitas tensões oriundas do ambiente
familiar. A primeira história comovente é a do H, filho de uma
mãe usuária e prisioneira por tráfico de drogas ilícitas, que se
apresentava agressivo, verbalizava muitos nomes obscenos,
não respeitava professores'àêolegas. Mas a professora Carlita
tentava ganhar a confiança dele, quando então percebeu que
ele tinha uma letra muito bqhita e grande talento para o de-
senho. Mesmo raivoso e de cara fechada, aos poucos ele foi
mudando seu comportamento, chegando a declarar "carinho"
pela sua professora. Esta, ao saber de sua história - ele mora
com uma senhora que cuida dele com carinho - passou a com-
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preender as razões de tanta indisciplina, desatenção e insul-
tos com bullying. Experiência dessa natureza a fez, em cada
momento, abordar outros/as adolescentes, a exemplo do L.
Apresentando-se também raivoso, L tinha surto de raiva, ódio
e se transformava em um menino violento ao ser contrariado
por alguma coisa; porém, com sentimento à flor da pele, termi-
nava chorando. L é filho órfão de mãe que morreu de parto no
seu nascimento e de sua irmã gêmea L também. Ambos filhos
de pai vivo que os abandonou. Foram criados por uma senhora
vizinha e amiga da mãe deles. Um outro caso refere-se a T (da
turma A) e V (da turma C). Da mesma forma que A e G, T e V
também atrapalhavam o percurso da aula. A professora Carli-
ta repetia com estas últimas as mesmas práticas.

Muitos eram as tensões diagnosticadas: carência afeti-
va, a mudança hormonal, a ausência do pai ou mãe por aban-
dono ou outras razões que os/as levavam a esses comporta-
mentos. Além disso, percebeu que de 100 alunos, em média,
40% desse público do 5° ario, não tinha habilidade de decodi-
ficar o signo linguístico com fluência, ou seja, liam silabando,
sem ritmo e com grave problema de prosódia. A professora
Carlita, então, começou a exercitar negociações com a turma
por meio de atividades mais complexas, para além das con-
versas pessoais. Decidiu realizar um projeto de intervenção
sobre a problemática da leitura entre os adolescentes do 5°
ano do ensino fundamental, da escola "X".

Começaram a fluir muitas ideias entre as quais aten-
der a pequenos desejos de cada um/a. Uma delas foi premiar
com bombons de chocolate Garoto ou Nestlé durante o perí-
odo da Páscoa, após o cumprimento de algumas tarefas como
o "para casa", treinamento da leitura e os exercícios na sala
de aula. Aos poucos foi ganhando a confiança e o respeito da
maioria da turma, ajudando-os/as a superar suas inquietu-
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des, seus medos e insucessos na leitura. Entretanto, diante da
sua condição profissional, a professora Carlita, sem condições
reais de continuar aquela proposta de premiação, criou ou-
tra estratégia, sempre por meio de negociações e auscultando
os interesses concretos e sensibilidades de cada adolescente.
Dessa forma, ainda com algumas/alguns alunas e alunos de-
satentas/os ou desconcentradas/os, passou a abraçar cada
um/a quando assumia uma atitude gentil, quando agradecia
a/o outra/o e realizava uma tarefa, conversando em particular
com aquelas/es mais inibidos ou mais renitentes.

Ao conhecer tantas histórias, a professora Carlita pas-
sou a trabalhar algumas dimensões da sensibilidade, como
a afetividade, a intuição, a corporeidade (ARAÚJO, 2008) e,
ao mesmo tempo, a habilidade de decodificação e fluência na
leitura, utilizando o gênero literário poesia. Uma espécie de
antologia de poemas foi posta à vista de todos/as que aos pou-
cos iam brincando de ler e construir versos e jogos de palavras
dos poemas.

Com esta perspectiva, na segunda metade do primeiro
bimestre do corrente ano, a professora trabalhou o gênero li-
terário poético, leitura em pequenos grupos, individuais, den-
tro ou fora da sala de aula, usando o microfone e caixa de som,
condição muito agradável aos adolescentes. Foram seleciona-
das poesias de Cecília Meireles, da obra poética infantojuvenil
"Ou Isto ou Aquilo" entre os quais os poemas: Jogo de Bola,
Colar de Carolina, Bolhas, As Meninas, Uma palmada bem
dada, A chácara do Chico Bolacha e O menino azul. Já de Vi-
nicius de Morais com A casa, O Pateto Pateta, As borboletas
e, por fim, exploramos a leitura oral e compreensão da po-
esia cujo título é homônimo à obra - Ou Isto ou Aquilo. Ou-
tros poemas da literatura infantojuvenil de autores como Má-
rio Quintana, Elias José, José Paulo Paes e Carlos Drumond
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de Andrade. Deste último, foram trabalhados José, Infância,
Tinha uma Pedra no Meio do Caminho entre outros, aprovei-
tando a exposição cultural do Banco do Brasil que escolheu
a escola municipal onde a professora Carlita trabalha. O re-
sultado do trabalho com poesia nessa escola trouxe melho-
ria na decodificação do signo linguístico, desenvolvimento da
oralidade, sensibilidade e gosto pelo texto poético, provocan-
do entre alguns deles a criação de poesias. Outro exemplo de
mudança nas relações dos alunos foi as situações da vida que
devem ser escolhidas, a exemplo da poesia Ou Isto ou Aquilo,
cujo tema diz respeito às dúvidas, às escolhas que o ser huma-
no tem que fazer na rotina da vida.

No segundo bimestre, a professora optou por traba-
lhar histórias em quadrinhos, os chamados gibis - Mônica,
Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento e outros que foram
conseguidos via doação de um grupo de profissionais do Tri-
bunal de Contas do Estado do Piauí. Percebeu, ainda, que eles
e elas devoravam os gibis, porém tinham dificuldade de lê-
-los de forma correta. A professora resolveu ~presentar como
ler gibis, observar as imagens, as reações dos personagens,
as características e sentido dos balões, conforme o enredo da
história.

Já no terceiro bimestre, continuando essa experiência
Carlita começou a trabalhar textos narrativos da literatura in-
fantojuvenil a exemplo de fábulas, contos e algumas memórias
- a exemplo de O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exu-
péry e a obra A Cor da Ternura, da autora Geni Guimarães.
Nesse momento, a professora percebeu que a maioria das/os
discentes sentiram uma certa "preguiça" em lê-lo, pelo fato
de não estarem prontos para ler uma obra mais densa. Pro-
vavelmente essa mudança ou pouco avanço seja decorrente
de a maioria ainda ter grandes problemas em realizar a leitu-
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ra fluente: velocidade, prosódia e entonação. Ainda assim, os
poucos leitores dessas obras, ajudaram na compreensão do li-
vro, tendo em vista que a professora comprou o filme original
da história do Pequeno Príncipe, facilitando a compreensão.

No quarto bimestre, incentivando a leitura de outros
gêneros textuais que, de certa forma, fazem parte do cotidiano
de adolescentes, foram explorados outros gêneros: convites
(aniversário, casamento, lançamento de livros), cartas pesso-
ais entre amigos, narrativa com diálogos e a criação de um
"diário" a ser sistematizado até o final do ano. Concomitante
a esses exercícios a professora começou a avançar para peças
teatrais. Para tanto, mais uma vez, não encontrando livros do
gênero teatral na escola, repetindo a mesma prática de com-
pra de material com seus próprios recursos, ela mesma ad-
quiriu cinqüenta obras de teatro infanto-juvenil para iniciar o
desafio da leitura de peças teatrais, cuja linguagem e formato
exigem um leitor com certa "maturidade" e acompanhamento
da professora para orientá-los, As obras selecionadas foram: E
agora, Rei Papudo? de Walther Moreira Santos; A Menina e o
boizinho, de Aci Campelo, professor e teatrólogo piauiense. A
turma "B"está ensaiando a primeira peça; já a turma "C" está
ensaiando a A menina e o boizinho. Esta última obra, sendo o
autor piauiense e muito acessível, aceitou o convite da profes-
sora para dar uma palestra sobre teatro, de como os atores e
atrizes devem se comportar no palco. Agora, os ensaios estão
sendo realizados ora no contra-turno, ora nos momentos de
recreio das aulas, sugerido pelos próprios alunos

Considerações Finais

Com esta experiência é possível pensar que a Cultura de
Paz é uma realidade concreta, é possível de ser conquistada!
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Quem decide atender desejos e interesses das pessoas com as
quais trabalham, por mais conflitos que elas enfrentam, em-
bora na condição de profissional de docente do Ensino Fun-
damental, no Brasil e, em especial, no Piauí, mas articulando
bem a sensibilidade humana e a competência técnica de que
certas profissionais possuem, não resta dúvida, a construção
da Paz é possível!

Tudo isso prova que a Paz não significa ausência de con-
flitos, mas a sua construção exige o enfrentamento destes (JA-
RES, 2002; MATOS, 2010). No caso desta experiência, como
enfrentá-los? Quais as exigências, os critérios a serem negocia-
dos com a turma para conseguir a participação de meninas e
meninos, de forma que elas e eles possam expressar os seus de-
sejos, os interesses pessoais e comecem a expressar as respec-
tivas subjetividades: emoções + cognições. (ARAÚJO,2008).

Eis uma iniciativa para construção de conhecimento
sistematizado da leitura somado ao percurso da história de
vida de adolescentes, pautados em vivências e informações
técnicas para a construção de uma prática de Cultura de Paz
entre sujeitos tão vulneráveis. Dessas práticas surge a ideia de
uma pesquisa-ação.
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RELAÇÕES DE GÊNERO: TECENDO FIOS DE CULTURA DE PAZ NA ESCOLA

Maria Dolores dos Santos Vieira
Maria do Carmo Alves do Bomfim

Introdução

Este artigo compõe parte do estudo que ora realizamos
no Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal
do Piauí, através do Projeto de Pesquisa: OsAcordes das Rela-
ções de Gênero entre Integrantes da Orquestra Jovem da Escola
Padre Luís de Castro Brasileiro, em União - Piauí (2010-2012).

Neste estudo buscamos identificar os conflitos que dificultam
as relações de gênero, impedindo uma convivência que respeite
as diferenças de gênero, no espaço da Escola e da Orquestra.

A Escola Padre Luís de Castro Brasileiro é uma insti-
tuição pública municipal, funciona atualmente em dois tur-
nos. Atende alunas/os da Educação Fundamental (do 1° ao
9° ano). Fica localizada em um dos bairros mais antigos do
município. Nela encontramos uma pedagoga, uma diretora e
equipe administrativa. A Orquestra Jovem é uma estratégia
metodológica pensada como ação interventiva e elemento de
superação dos muitos conflitos existentes entre as atrizes e os
atores desses cenários educativos.

Atualmente, a Orquestra conta com cinqüenta e quatro
integrantes, sendo vinte e oito jovens homens e vinte e seis
jovens mulheres. Essa agremiação já se apresentou em even-
tos importantes como a Abertura da Feira dos Municípios em
Teresina, apresentações em redes de TV do estado do Piauí,
construindo uma identidade cultural. A atuação da Orques-
tra não se limita apenas ao município de União, ela tem saído
pelo Piauí afora, apresentando-se em outras cidades.
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A seguir apresentaremos, inicialmente, uma reflexão
sobre o conceito de gênero e de Paz, depois trataremos como
se coloca a discussão das práticas de relação de gênero na es-
cola e na Orquestra costurando os fios que ela tece na cons-
trução da Cultura de Paz. Para isso utilizamo-nos dos concei-
tos e práticas de autoras e autores como Guimarães (2006),
Macedo (2012), LOURO (1997), Milani (2003), Scott (1990)
e Moreno (1999).

Gênero e Paz: Fios para Reflexão

A realidade pesquisada aponta para a urgência de in-
vestimentos nas práticas de relações de gênero para uma
convivência saudável na Escola e na Orquestra, o que leva a
acreditar que a minimização das violências nesses espaços só
ocorrerá pelo fio da Cultura de Paz. Diante disso, é importan-
te saber qual o sentido atribuído ao conceito de Paz e de gê-
nero, hoje. Começamos afirmando que não existe um acordo
quanto ao conceito de Paz. Conforme Guimarães (2006), esta
unanimidade se desfaz logo que, principiamos a tratar sobre
o tema, emergindo não só uma pluralidade de significados em
torno da Paz, mas um conflito de interpretações propriamente
dito. Nessa ótica, toda abordagem sobre a Paz deve envolver,
antecipadamente, uma reflexão em torno do seu conceito e do
significado a ele atribuído.

A história sinaliza que cada povo e que cada tempo tem
expressado, de diversos modos, o seu entendimento sobre a
Paz, o que significa a existência de um sentido entre o que
representa a Paz e os diferentes modelos de civilização. Nesse
estudo nos utilizamos da Paz que é diálogo, reflexão e cons-
trução de valores positivos. Paz que se reveste de atitudes, de
comprometimento com as outras e com os outros. Diante dis-
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so, lembramos que na sua origem etimológica, paz, do latim
pax, vem de pagare que significa comprometer-se e fazer um
pacto, ou seja, firmar acordo entre duas ou mais partes (GUI-
MARÃES, 2006).

Na visão de Macedo (2012, p.111) "se quisermos a paz, o
primeiro passo na direção da sua construção é exercitar uma
nova compreensão sobre ela, capaz de mobilizar pessoas em
torno desse mesmo interesse". Nessa acepção, refletir sobre
o conceito de paz com asjos jovens da escola e da Orques-
tra foi importante porque favoreceu ao grupo construir novos
conhecimentos e atitudes a respeito do assunto, confirmando
a necessidade desse exercício constante e da vivência como
forma de ampliar essa compreensão.

Para a tessitura da Paz no ambiente escolar e entre asj
os integrantes da Orquestra Jovem evocamos o entendimento
da paz positiva que não significa ausência de conflitos, mas
diálogo para render ganhos sociais e educativos. Não se trata
aqui de homogeneização da forma como a Escola ou a Orques-
tra se envolveu em suas vivências, o que tentamos foi buscar
os sentidos das práticas de relações de gênero no interior
desses agrupamentos e construir junto com asj os partícipes,
posturas, atitudes e concepções mais humanizadoras dessas
relações utilizando-as como fios para a Cultura de Paz.

Salientamos que a Cultura de Paz é construção em lon-
go prazo para mudanças baseadas em atitudes pacíficas, mas
resultando positivamente em uma melhor qualidade de vida
e de convivência entre asjos jovens, seja no espaço escolar ou
em outros contextos sociais em que elesjas transitam e vivam
experiências coletivas, pois como adverte Milani (2003):

[...] Promover a Cultura de Paz significa e pressupõe
trabalhar de forma integrada em prol das grandes mu-
danças ansiadas pela maioria da humanidade - justiça
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social,igualdadeentre ossexos,eliminaçãodoracismo,
tolerânciareligiosa,respeitoàsminorias,educaçãouni-
versal,equilíbrioecológicoe liberdadepolítica(P.131).

Considerando esses pressupostos e com a vontade de
contribuirmos para o advento dessas transformações propo-
mos, também, refletir sobre o conceito de gênero, pois parti-
mos da compreensão de que para a ocorrência das mudanças
ansiadas pela humanidade se faz necessária a construção de
uma visão plural, que considere todas as formas de constru-
ção social, cultural e linguística que estão essencialmente im-
bricadas nesse processo. Nessa linha de raciocínio, valemo-
-nos do conceito de gênero de Scott (1990, P.14) "gênero é um
elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as
diferenças percebidas entre os sexos, sendo assim, uma cons-
trução social e histórica dos sexos".

Por este viés, o juízo de valor, habilidades, capacidades
ou conceitos. ao indivíduo, a partir das diferenças sexuais, é
invenção social e ideológica de pressupostos sobre o papel
adequado ao homem e a mulher que vêm determinando afa-
zeres, atitudes, comportamentos e atribuições convenientes a
cada sexo. Portanto, é uma questão de gênero e não de sexo,
é uma questão cultural e não biológica. Foi com esse enten-
dimento de gênero que empreendemos a nossa investigação.

Relações de Gênero: Fiando a Cultura de Paz

Já é possível perceber gestos novos nas apresentações
da Orquestra, cuidados com as outras e com os outros, que não
são vistos na Escola, se anunciam. Algumas formas dialogais
de enfrentamento de conflitos e práticas de relações de gêne-
ro inovadas, mesmo tímidas e inconscientes de seu alcance,
também se fazem presentes, além da quebra de alguns acordos

338 -"'=) MARIA DOLORES DOS SANTOS VI EIRA • MARIA DO (ARMO ALVES DO BOMFIM



tácitos de silenciamento. O lado reativo se fortalece e fomenta
a melhoria da convivência, construindo a Cultura de Paz.

A percepção de que essas relações são social e cultural-
mente instituídas e que legitimam e perpetuam a dominação
masculina e a invisibilidade das mulheres na sociedade, sobre-
tudo, na escola, emergiu como componente necessário para que
aguçássemos o nosso olhar para exercícios e arranjos diferen-
tes de convivência na Orquestra e na Escola.Assim, foi possível
perceber que a escola não reformula o modelo de ser masculi-
no e de ser feminino tradicionalmente, esperado e em vigência,
mas a Orquestra parece mais aberta a essas reformulações.

Contribuindo com esse debate, defendemos a ideia de
que as relações de gênero devem ser estudadas a partir dos
processos através dos quais o gênero é produzido e pelas con-
dições em que é vivenciado pelos jovens homens e jovens mu-
lheres na escola. Para a consecução deste objetivo, buscamos
teorias que nos permitiram articular outros modos de pensar
gênero em que mais do que reverter ou confirmar hierarquias
do sexo, pudessem ser propositivas de aproximações entre
homens e mulheres que se reconhecem como diferentes no
sexo, mas iguais em direitos humanos. Para Scott (1990):

as relações entre os sexos são construí das socialmente,
e isso ainda diz pouco, pois não explica como estas
relações são construídas e por que são construí das de
forma desigual privilegiando o sujeito masculino, sem,
no entanto, dizer como funcionam ou mesmo como
mudam, perdendo assim a força de mudança e termi-
nando por contribuir para a manutenção dos modelos
históricos existentes (P.14).

Esses sujeitos de gênero e de sexualidade são produtos
de várias possibilidades, sociabilidades e instabilidades. Isto
torna homens e mulheres ainda mais complexos, porque, ao
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tempo em que são sujeitos de gênero, são, também, sujeitos
de raça, religião, nacionalidade, classe, etnia etc., ou seja, di-
minuí-los a um conjunto biológico é minimizar sua natureza.
Pensando do lado dos jovens e dos/ as adolescentes da Orques-
tra é que buscamos algumas respostas para essas inquietações
tornando-nos participantes, na tentativa de entendimento e
contribuição para a construção de aproximações entre eles/
as, considerando acima de tudo, a natureza histórico-cultural
dos sujeitos, o que nos oferece caracterizações desses/as jo-
vens e adolescentes nos possibilitando ter um olhar sobre essa
agremiação. As identidades de gênero refletem uma constru-
ção social que apresenta uma história e um sentido político.
Partindo desses pressupostos e levando em consideração que
a escola desempenha um papel fundamental, coadunamos
com Louro (1999):

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e
códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode)
fazer, ela separa e institui. Informa o "lugar" dos peque-
nos e dos grandes, dos meninos e das meninas. [...]. Suas
marcas, seus símbolos e arranjos arquitetônicos "fazem
sentido", instituem múltiplos sentidos, constituem dis-
tintos sujeitos (p.S8).

A escola é, de fato, uma importante expressão da cul-
tura de valores de uma sociedade, é um espaço rico de repre-
sentações sociais, nela são reproduzidos muitos dos valores e
símbolos que constroem os modelos de masculinidades e fe-
minilidades que estruturam as relações no tempo e na história
de uma sociedade. Nestas condições, as relações de gênero da
e na escola não se renovam reforçando dessa forma a superio-
ridade masculina e a submissão feminina. Essa divisão sexual
gera conflitos de poder que, se não forem mediados pela esco-
la, resultarão em relações cada vez mais desiguais.
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Partilhamos da compreensão de que a educação con-
tribui para a manutenção das divisões sociais que perpetuam
a visão androcêntrica, pois está cheia de valores e ideias que
apresentam o mundo masculino como superior ao feminino,
por isso concordamos com o mesmo pensamento que Moreno
(1999) elabora:

[...] vivenciar uma educação não sexista ultrapassa as
fronteiras da escola, envolvendo também a família e a
sociedade, com a escola, porém, desenvolvendo um im-
portante trabalho de transformação a partir da perspec-
tiva de que "coeducar" não é por em uma mesma classe
indivíduos de ambos os sexos, nem tampouco é unificar,
eliminando as diferenças mediante a apresentação de um
único modelo. Não é uniformizar as mentes de meninas
e meninos; ao contrário é ensinar e respeitar o diferente
e desfrutar da riqueza que a variedade oferece (P.77).

Desejamos dizer que, não trabalhar com a perspectiva
de gênero no sentido de ação político-educativa que trans-
forma que oportuniza novas visões, é aceitar que as mulhe-
res têm reduzido poder na sociedade e que ,esta redução não
se configura um elemento de injustiça social, portanto, não é
antagônico à Cultura de Paz que desejamos tecer para a me-
lho ria dessas relações na ambiência escolar e da Orquestra.

Assim, a opção por estudar as relações de gênero como
fio do tecido da Cultura de Paz partiu da constante indagação
sobre os motivos que geram e mantêm, na escola, as situações
de conflito entre jovens homens e jovens mulheres pela não
aceitação do outro em detrimento do sexo. Nesse caso, ob-
servamos o isolamento e a distância pautando essas relações
segregando qualquer chance de uma convivência amistosa
entre jovens homens e jovens mulheres, tornando-se fontes
crescentes de indiferenças, bullying e disputa pelo poder, par-
ticularmente, no espaço da escola.
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Acreditamos que nenhum trabalho surge do acaso, esse
emerge de nossa própria vida, de nosso fazer docente e de
muitas de suas circunstâncias. A escola veio para nós, educa-
doras, como produto de nossas experiências, inquietações e
paixões e nos impulsionou a buscar novos rumos para o que
vivemos e fazemos. Foi pela escola que chegamos ao outro que
se revelou em nós exigindo de nossa prática educativa um jei-
to novo de caminhar.

Pelas observações e entrevistas realizadas, até o mo-
mento, podemos afirmar que a Escola Padre Luís de Castro
Brasileiro constitui um modelo de escola sexista que cons-
truiu e preservou a separação sexual através dos discursos e
das práticas de dirigentes e membros da comunidade esco-
lar. Podemos observar que, nessa escola, a educação reproduz
o conceito de gênero, na perspectiva de construção social e
histórica dos sexos. No ambiente escolar e da Orquestra, as
práticas sociais se dirigem aos corpos. Os sujeitos homens e
mulheres não são orientados para perceberem ou compreen-
derem o significado das diferenças individuais entre os sexos,
caso elas não estejam definidas biologicamente, contribuindo
para concepções profundamente preconceituosas, discrimi-
nadoras e polarizadas.

Diante desses elementos de análise, advogamos que é
imprescindível a desconstrução da realidade que se descorti-
na nesse ambiente escolar, para que, a partir dela, se possam
construir relações em que haja igualdade e, de fato, homens e
mulheres exerçam verdadeiramente a cidadania, pois:

A desconstrução trabalha contra essa lógica, faz perce-
ber que a oposição é construída e não inerente e fixa. A
desconstrução sugere que se busquem os processos e as
condições que estabeleceram os termos da polaridade.
Supõe que se historicize a polaridade e a hierarquia nela
implícita (LOURO, 1997, P.32).
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A escola, em questão, caminha lentamente para a con-
quista dos meios necessários que possibilitem aos jovens
homens e às jovens mulheres defenderem ideias, proporem
debates e garantirem espaços de equidade social. É essencial
que a instituição escolar seja desconstrutora das desigualda-
des de gênero, reconhecendo que tais ações assumem, na so-
ciedade brasileira atual, a mesma importância de uma rede
de proteção social, pois tem entre outras, a função de reduzir
ranços e promover o aumento do empoderamento feminino
e de ações de enfrentamento da feminilização no espaço da
Escola e da Orquestra.

Alguns Fios nas Considerações Finais

Como vimos no decorrer deste trabalho, as relações de
gênero se mostram repletas de narrativas históricas que são
recontadas através dos tempos, afirmando e reafirmando o
lugar privilegiado das masculinidades. Essa inculcação des-
te lugar privilegiado nos transmite um caráter de universa-
lidade e permanência, o que nos faz esquecer o seu caráter
construí do e dar a ele, a aparência natural, que nos acomoda
e crava em nossos corpos, jeitos e formas de ser masculino e
de ser feminino, adequadas ao apelo do modelo de sociedade
vigente.

Por esse recorte, todas as produções da cultura que fo-
ram construí das fora da escola e da concepção daquelas/és
que a reproduzem, são consideradas diferentes, tornando-se
questionáveis e, quando não, são apenas excluídas e conde-
nadas ao rótulo de desvios comportamentais que carecem de
acompanhamento e adequação para ocuparem os espaços es-
colares, indicados, previamente, para as feminilidades e para
as masculinidades.
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Assim sendo, reforçamos a urgência de estratégias
educativas que desnaturalizem as representações sociais e as
narrativas construídas pelo sujeito-padrão, considerado "re-
ferência", modelo a ser reproduzido dentro e fora da escola e
apontamos a Orquestra como estratégia que tem contribuído
para tornar essas relações mais explícitas e centrais nas dis-
cussões mesmo sem ainda se consolidarem nas atividades co-
tidianas, no entanto, são esquemas que sinalizam para aber-
turas e perspectivas.

Essa idealização do que é masculino e do que é femi-
nino aprisiona e simplifica o ser humano homem ou mulher
a uma única forma, indisponibilizando o reconhecimento
daquilo que é intrínseco do próprio ser: sua natureza plural.
Nenhum homem é igual ao outro, nenhuma mulher é igual à
outra, nem na dimensão biológica, quanto mais na forma de
se fazer pessoa, gente, ser pensante e sujeito do mundo. Não
somos reproduzidos em série, nascemos cheias/os de particu-
laridades, qualidades e defeitos que nos constituem ao longo
de nossa vida e nos materializam através do nosso caráter, de
nossas atitudes e posturas diante daquilo que nos individua-
liza e universaliza.

É preocupante demais vermos seres tão semelhantes
nutrirem um pelo outro tantas animosidades, muitas man-
tidas pelo próprio ato de educar, pela instituição que pela
função social que lhe é atribuída, deveria concorrer para
que fossem extirpadas do seio escolar. Em coerência com o
nosso estudo, percebemos que as relações na Escola Padre

. Luís de Castro Brasileiro parecem necessitar do exercício de
problematização da situação em que se encontra, a fim de
superar um aparente estado de contemplação, para uma po-
sição transformadora atuação de sua atuação, de exercitar a
prática de convivência respaldada no respeito às diferenças,
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principalmente por considerarmos que ela gesta a Orquestra
e que os sujeitos são os mesmos nas duas ambiências, não
podendo ter conduções educativas contraditórias, uma vez
que a sua extensão, a Orquestra sinaliza boas possibilidades
de mudança.

Conforme já registramos parcialmente, pela utilização
de alguns instrumentais metodológicos, as integrantes e os da
Orquestra Jovem vêm demonstrando avanços nessas relações,
hoje, fios para a Cultura de Paz. Não há um conviver homogê-
neo, ele é heterogêneo pelos sujeitos em convívio e pelo gêne-
ro que os constitui jovens homens e jovens mulheres. Não se
trata, também, de um ambiente sem conflitos, em que a Paz é
condição de silenciamento e passividade. Ao contrário, a Paz,
nesse plano, é força que move os ânimos e reconduz as partí-
cipes e os partícipes para o diálogo que edifica novas emprei-
tadas coletivas sem que cada um, cada uma se perca como ser
individual dada nesse ângulo, à irrestrita natureza de ser e de
se fazer feminino ou masculino nas várias ocorrências dessa
vida grupal. ,

Para nossa satisfação continuamos inquietas, porque
estamos conscientes do caminho que ainda precisamos per-
correr, sabemos que chegamos apenas ao limiar da porta da
pesquisa que ora iniciamos. A jornada é longa, muitos são os
percalços e as veredas são tortuosas, mas seguimos firmes
nos propósitos que abraçamos como metas a serem atingidas.
Longe de apontarmos soluções queremos, como desbravado-
ras, abrir caminhos e conquistar adeptos para a grande causa
da humanização das práticas de relações de gênero e da cons-
trução da Paz em nossas escolas, principalmente naquelas em
que as/os jovens estejam mais vulneráveis à marginalização
e ingresso no mundo das drogas e das violências, sejam elas
quais forem.
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Edmara de Castro Pinto
Maria do Carmo Alves do Bornjim
Maria do Socorro Pereira da Silva

A CULTURA DE PAZ QUE VEM DAS RUAS: A EXPERIÊNCIA DO MOVIMENTO
PELA PAZ NA PERIFERIA-MP3 EM TERESINA-PI

Introdução

Neste artigo buscaremos apresentar a experiência do
Projeto "Movimento pela PAZ na Periferia- MP3\ e sua atua-
ção na periferia da cidade de Teresina -PI de modo a identificar
como as práticas desenvolvidas pelo Projeto podem promover
uma Cultura de Paz nos sujeitos e na sociedade. Deteremo-
-nos também a explicitar o histórico da atuação do MP3 com
a ênfase na atividade desenvolvida pelo Movimento e Grupo
Musical de HIP HOP. Ademais, as reflexões e os dados empí-
ricos aqui contidos são frutos de pesquisas, realizadas entre
os anos de 2007 e 2013, no âmbito do Observatório de Juven-
tudes e Violências nas Escolas- OBJUVE-UFPI. No período
de agosto de 2007 a julho de 2008 realizamos uma primeira
parte de uma pesquisa" que teve como sujeitos jovens inte-
grantes do Movimento pela Paz na Periferia- MP3, do bairro
São Pedra, periferia da cidade de Teresina-Pl.

1o MP3 - o Movimento Pela Paz na Periferia - MP3 foi instituído legalmente há
oito anos (desde 2005, embora seja uma experiência que vinha sendo desenvolvida
há quatorze anos. É uma organização não governamental criada por voluntários,
dentre os quais jovens residentes na periferia de Teresina. AB ações do MP3 estão
voltadas para a profissionalização da juventude das periferias de Teresina, em
especial aqueles envolvidos com drogas e gangues. Todas as ações são idealizadas
com foco na participação dos demais membros das famílias dos alunos.
2 Pesquisa desenvolvida pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica-CNPq,
com o projeto intitulado: Práticas Culturais de Jovens Urbanos na Construção de
suas identidades tendo como pesquisadora Edmara de Castro Pinto, orientada
pela professora Maria do Carmo Alves do Bomfim.



o Movimento pela Paz na Periferia: Histórico de Lutas

Considerando que o caminho se faz pelo exercício de
valorização dos saberes locais embrionários nos movimentos
populares enquanto engendram lutas e resistência as formas
de dominação e opressão capitalista. Essas experiências locais
dialogam em escalas transnacionais como um projeto utópico
de transformação da realidade. Por isso, centralizamos nosso
ângulo de análise sobre as práticas educativas do Movimento
Pela Paz na Periferia (MP3). Por isso essa pesquisas, se locali-
za como parte do exercício de pensá-Ia, não como instrumento
de descrição ou produção de um inventário das ações do MP3,
mas como um elemento integrante da luta pela educação que
interessa às classes populares e aos jovens da periferia.

Perceber as marcas impressas em suas práticas educa-
tivas, revelando os sentidos e os significados que a juventude
periférica atribui a sua ação na cidade de Teresina como parte
da possibilidade de uma educação emancipadora e de justiça
social. De outra forma, poderíamos nos deter sobre a quanti-
dade de jovens atendidos pelo MP3, quem são os professores,
os educadores, a quantidade de projetos existentes, mas que-
remos antes, compreendê-lo como elemento que surge a par-
tir da contestação da realidade social de exclusão dos jovens
e como estabelece seu processo de intervenção social, que
elementos educativos incorporam na sociedade como prática
social, como diz Freire (2000, P.79): "Não sou apenas objeto
da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da Histó-
ria, da cultura, da política, constato não para me adaptar mas
para mudar." Dessa forma o movimento de contramovimento
que o MP3 faz não é apenas de questionar ou de propor, mas

3 Pesquisa de Mestrado em andamento de Maria do Socorro Pereira da Silva,
orientada pela professora Maria do Carmo Alves do Bomfim
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Pensando também do lado dos jovens, moças e rapazes
têm perguntas sobre si mesmos (o que eu quero e
posso fazer? Por que eu não posso fazer o que eu gosto?)
Com quem posso fazer algojunto? O que queremos para
nós mesmos e para onde vamos?); sobre os adultos (o
que eles querem de nós? Por que nossos pais e muitos
outros adultos, nossos professores, por exemplo, não
nos compreendem? Por que interferem tanto nas nossas
vidas?) e sobre o mundo (que mundo é esse? quais são
as possibilidades que a sociedade atual está dando para
nós jovens, a fim de melhorar a vida em nossas famílias,
as nossas vidas? Por que minha mãe e meu pai discutem
tanto e até brigam? Quais as oportunidades de traba-
lho, de emprego, de lazer a sociedade hoje vem criando
para nós? Por que os adultos quando falam sobre nós,

sobretudo de fazer intervindo, ao fazer esse movimento vai ao
mesmo tempo se constituindo como elemento de mudança a
partir de sua prática social como forma possível de educar a
SI mesmo.

Ao estudar o MP3, não se trata de um concebê-Ia como
um movimento isolado, mas também como resultado da luta
conjunta de vários movimentos e organizações sociais juve-
nis e de outros setores da sociedade organizados nas mais
diversas formas de organização social presente na cidade de
Teresina e no estado do Piauí. Compreender a singularidade
que constitui o MP3 diferente dos demais movimentos juve-
nis de sua época, é o caminho proposto em nosso itinerário,
no sentido de perceber que elementos compõem sua cultura e
sua prática educativa na construção de uma nova relação com
os jovens e seus direitos, mas também destes com o Estado,
em que o movimento de um significa o contramovimento do
outro e destes no conjunto das relações sociais que os envol-
vem, pois se torna necessário olhar para o jovem, como afirma
Bomfim (2006 P-47):
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só pensam em termos de futuro ("vocês jovens são a
esperança do amanhã!) e não do hoje? Nós queremos
viver o agora, o presente, o hoje! Uma verdade pode ser
dita: elas e eles (jovens) estão buscando algo que lhes
satisfaça. Com quem? Sozinhos?"

As marcas da singularidade do MP3 estão situadas
dentro da concepção de juventudes como diversidade que
demarca o campo das diversas juventudes, de forma que seu
reconhecimento identitário ou específicos de sua singularida-
de não se constitua como elemento de isolamento das lutas
sociais da juventude, de tal forma que, neste estudo, usamos
a concepção proposta nos estudos da última década sobre ju-
ventude como descreve Novaes (2005, p.I8):

A despeito da heterogeneidade destes atores, e para
além da necessidade de reconhecimento da diversi-
dade, o denominador comum é o direcionamento de
demandas para os poderes públicos, para o Estado. É
este direcionamento que amplia a agenda - e os embates
- no espaço público e favorece a generalização do uso
da expressão jovens como sujeitos de direitos.

Nesse sentido, jovens da Periferia são atendidos pelo
MP3 que desde 2005 oferece uma oportunidade para que es-
tes possam superar a vulnerabilidade social em que vivem.
Analisando os dados coletados através de entrevistas semies-
truturadas, constatamos a insatisfação dos jovens pesquisa-
dos com a sua condição social à medida que percebemos que
a vontade de mudar esse quadro é muito visível em suas falas:

É muito ruim você querer um tênis e não poder com-
prar, eu fico ate com vontade de tentar um jeito pra
comprar,juntar dinheiro, pedir pra minha mãe, mas
quando chego em casa num tem nada vei, num tem
nem o que comer, eu voufalar em tênis? É muita mi-
séria, desigualdade social, é...mas não podemos cair
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no crime, nas coisas erradas. É projeto, esse daqui, é
a escola, bom, são essas coisas que temos que entrar
para buscar vencer (Jovem 01).

Eu acho que não é porque a minha mãe não estudou e
não teve condições eu também não vou atrás do que eu
quero, é porque assim tem muitos que dizem que não
podem, antes mesmo de tentar estudar, eles acham que
o máximo que vao conseguir é terminar os estudos. Eu
penso que não, claro que você estudar em escolas boas
tefavorece, mas não existe ...isso sabe ..existe as dificul-
dades e existe também a coragem de seguir emfrente
e buscar o melhor. Ainda mais se todos fossem como
o junior aqui do programa e tivessem mais projectos
para a gente (Jovem 02).

A nossa condição de vida é muito sofrida, todos tem di-
ficuldades, mas o meio nãofavoreceu, vivemos em uma
comunidade que são poquissimos os que conseguem ter
um emprego,jazer as coisas direitinho. Estou mudando
a minha vida e quero que todas as pessoas que uiuen-
ciam o que passamos, jovens da periferia, possam ter
essa oportunidade, a inclusão digital desse programa
também é bem legal, pois não tenho computador e não
tenho nem ideia de quando vou ter um (Jovem 03).

Constatamos que a grande maioria dos jovens vê uma
oportunidade de crescimento ao se inserir em projetos como
o MP3. Neste âmbito, muitas áreas são priorizadas. Contudo,
é na música, através do grupo de Hip Hop que vislumbramos
uma maior agregação juvenil como também, captamos mui-
tas formas de combater as violências e priorizar suas culturas
juvenis. A formação de novas lideranças juvenis vão recom-
pondo um nova plataforma de atuação promovendo um mo-
vimento que vai alterando e incorporando novos eixos temá-
ticos, atualmente prioritários no cotidiano das ações do MP3
que é o estímulo as habilidades para profissionalização bus-
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cando a inserção dos jovens no mercado de trabalho, criando
possibilidade de geração de emprego e renda para os jovens
em situação de risco e vulnerabilidade social. Temáticas que
surgem das rodas de hip hop e da participação protagonizada
pelos jovens das classes populares sobreviventes das mazelas
produzidas pelo sistema capitalista, como descreve o Junior,
coordenador do MP3:

[...] nestas idas as comunidades e sexta-feira no coreto
a gente começou a perceber que só a música, a dança
e o grafite não resolvia a situação dos jovens, porque
no outro dia era segunda-feira e os jovens estavam
desempregado e sem profissionalização, foi quando
em uma reunião dessa em uma favela, um disse:
"Tudo bem! Já cantei,já dancei ejá grafitei, amanhã e
segunda-feira e ai?" Essafoi um tipo da pergunta que
fez a gente refletir: que não é só a gente que questio-
nava nossa condição social através da arte (Educador
Social, Junior, Entrevista, 17/09/2013).

Essa indagação nos levou para a necessidade da profis-
sionalização dos jovens e a instauração de um novo paradigma
educacional na forma de trabalho com os jovens da periferia
rompendo com os próprios limites da cultura hip hop.Surge
dai a necessidade de politização da cultura hip hop na recom-
posição da Paz, é preciso buscar a paz como elemento funda-
cional da forma de intervenção social do movimento, em que
a paz passa de sua condição amorfa de pacificação para sua
condição como relação de conflito e tensionamento com aque-
les que deveriam promovê-Ia, no caso o Estado. Osjovens que
fazem nascer o MP3 reconhecem de imediato a necessidade
de questionar os próprios jovens sobre as guerras urbanas que
se instalavam na periferia não eram por acaso, mas fruto da
intervenção institucional do Estado, financiando o tráfico de
armas, continuavam se matando, demostrando uma banali-
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zação da vida e da relação desta como um estado de natureza.
Era urgente evitar o roteiro de pobre matando pobre, jovem
da periferia matando jovem da periferia, era necessário a paz
como força potencial na construção de outra realidade, como
a que atualmente testemunhamos na ação do Movimento Pela
Paz na Periferia (MP3). A paz que nasce de outro projeto de
sociedade, em que os jovens da periferia são participantes ati-
vos e não apenas mero objeto do Estado.

A Prática do Hip Hop: Jovens em Combate às Violências

Tornou-se necessário conhecer as práticas que os jo-
vens realizam, mas especificamente adentrar "nos meandros
da vida quotidiana dos jovens, na compreensão dos seus mo-
dos de vida, das suas sociabilidades, dos usos que do tempo
faziam" (PAIS, 2003, p.16). Nesse sentido, escolhemos especi-
ficamente conhecer as práticas realizadas pelo Movimento de
Hip HOp4de Teresina, que desenvolvem suas ações em parce-
ria com o MP3. Os sujeitos pesquisados foram jovens que se
agregam nesse grupo e, em grande maioria, encontravam-se
em situações de vulnerabilidade e exclusão social.

No Piauí, além das ações sociais desenvolvidas pelos
próprios grupos de Hip Hop como as rodas de break nas pra-
ças de Teresina, os festivais da cultura Hip Hop, os grupos
também promovem os Encontros Estaduais da Hip Hop,
como o que ocorreu em março de 2013 na cidade de Teresina.
As grandes entidades que se mobilizam em torno da cultura
Hip Hop articulam parcerias com os órgãos governamentais

4 Esse estilo musical é entendido como uma manifestação jovem, pois sua batida
cadenciada e, sobretudo, as letras que constituem as músicas, combinando em
uma feliz junção ritmo e poesia, atraem a população jovem e o próprio mercado
de consumo cultural de massas (SPOSITO, 1994).
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para a realização de suas ações como o Movimento Pela Paz
na Periferia (MP3) e Associação Piauiense de Hip Hop que
administra o Centro Cultural de Hip Hop.A pesquisa, ora em
discussão, demonstra que as políticas estatais para as juven-
tudes, em Teresina, são ainda muito incipientes abrangendo
poucos jovens e algumas são marca das por descontinuidades,
haja vista a experiência do Consórcio da Juventude que foi
vivenciado no período entre 2004 e 2005.

Apesar dessa marca, aquelas poucas que conseguiram
subsistir criam projetos próprios nas áreas de lazer e de em-
preendedorismo, como a experiência do "Movimento pela Paz
na Periferia - MP3"5, que recebe subvenções estatais e tem
recursos próprios (por exemplo, o Projeto Reciclagem). Os
Movimentos juvenis hip hopianos permitem visualizar que,
embora enfrentando inúmeros obstáculos, persistem e con-
seguem multiplicar-se tanto pelas suas singularidades, pelas
práticas de denúncias, pelos saberes que criam/recriam como
pela "visão de mundo" que difunde na sociedade (DARBY;
SHELBY,2006).

Suas músicas denunciam a situação em que vivem,
principalmente como relatado nessa pesquisa, de serem atre-
lados ao fenômeno da violência, bem como suas expectativas
face ao futuro. Percebemos que os jovens integrantes do mo-
vimento hip hop se constroem como sujeitos sociais estabele-
cendo relações com o meio social e por participarem em práti-
cas culturais aprendem significados sociais que se apropriam
construindo suas identidades. E através das experiências vi-
venciadas pelo movimento, estes jovens buscam novas práti-
cas e valores que preencham suas necessidades e aspirações,

5 o MP3 é uma Organização Não Governamental cuja maioria de seus membros
é oriunda do Movimento Hip Hop e suas práticas são orientadas pela pedagogia
desse Movimento.
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dando um novo sentido as suas vidas. Tavares (2010) salienta
o olhar sobre o viés da luta pelo reconhecimento:

O hip-hop expresso pelos jovens rappers costuma veicu-
lar, através da música, a construção de uma consciência
política. Eles falam em nome de uma geração sem voz,
periférica, estigmatizada. Nesse caso, a prática cultural
do rap propicia a emergência de uma consciência social
dos indivíduos em termos de diversas perspectivas, re-
lacionadas a gênero, raça/ etnia. Essa postura combativa
define um sentimento de pertencimento coletivo em
termos de uma espacialidade injusta materializada na
periferia urbana. Isso significa que, mesmo estando em
diferentes países ou cidades, a juventude hip-hop po-
derá redefinir suas questões geracionais estabelecendo
semelhanças e contrastes em relação ao seu envolvimen-
to com os grupos de rap, bem como ao enfrentamento
de situações discriminatórias

Como é possível que jovens do hip hop carregados de
estigmas e preconceitos, habitam localidades tão desprovidas
de condições básicas de sobrevivência, considerados cada um
como "não-lugar"? (VIVIANE MOSÉ, 2009). Como, na his-
tória dos eventos acadêmicos, seriam as oficinas e debates
ministrados por jovens desses "não-lugares", que sequer a
universidade sabe e/ou reconhece que existem ou que são de-
tentores de saberes próprios, não institucionalizados e cons-
truídos a partir de vivências juvenis nas suas comunidades?
Estes são os questionamentos, que nos deparamos, e que ain-
da não tivemos resposta.

Ressalvamos ainda que os jovens dos Movimento Hip
Hop objetivam difundir suas práticas (de dança, de composi-
ção de música), bem como motivar e "tirar" jovens de gangues
para participarem de suas práticas de lazer (break, cineperife-
ria, programa de rádio com participação "ao vivo" de pessoas
da periferia); grupos de conversas de rua e de suas próprias
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casas através de diálogo; de qualificação profissional com uso
de estação digital e de cursos de mecânica; de busca de em-
prego em articulação com empresários e ONGs locais, visando
elevar a autoestima desses jovens da periferia, conscientizan-
do-os de que são capazes de construir outras formas de viver
com a ressignificação de suas próprias dignidades.

O Movimento Hip Hop, em Teresina, cultiva a sensibili-
dade de justiça ao denunciar e protestar situações de injustiça,
exclusão social, racismos e preconceitos de várias ordens, com
fins de anunciar outros futuros e protestar contra a ausência
e/ou insuficiência de políticas públicas para as juventudes no
Piauí e em todo o Planeta, não obstante algumas determinações
da Secretaria Nacional para as Juventudes a exemplo dos mar-
cos regulatórios como o Estatuto Nacional de Juventude, e mais
recentemente, a inclusão do termo juventude na Constituição.

Considerações Finais

Por meio das pesquisas já realizadas tendo como o
foco as agregações juvenis, constatamos resultados favorá-
veis e positivos, principalmente para os sujeitos envolvidos.
Em contrapartida, nota-se que, principalmente no que se re-
fere ao MP3, as ações não são desenvolvidas em coletivo, e
é preciso uma ação conjunta da sociedade e do Estado para
que o projeto possa se desenvolver ao longo dos anos, pois
efetivamente tem mudado a vida de muitos jovens da peri-
feria de Teresina-PI. Com um olhar de positividade, é possí-
vel captar que, mesmos inseridos em situações de caos, suas
culturas produzem e resgatam a auto estima destes sujeitos
que reconstroem sua própria história, exigindo do Estado que
cumpra com suas funções socais na garantia e efetivação dos
direitos juvenis, agora inclusos em nossa Carta Magma.
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É necessário que estejamos dispostos a educar para a
paz, a Educação para a Paz, segundo Matos (2006, P.17)"é um
processo permanente, em que deve ser ressaltado o conceito
positivo de paz, com a consciência de que os conflitos existem
e podem ser trabalhados com respeito, diálogo e compromis-
so". Assim, devemos compreender que somos os sujeitos que
podemos instaurar esse processo, de forma coletiva.

Resta-nos, segundo Bomfim (2006), aproximarmo-nos,
sem medo e com postura de acolhida, daqueles e daquelas jo-
vens que, por desventura, entraram no mundo das drogas e
de atos violentos. Estes são alguns dos desafios que a realida-
de juvenil nos sacode no sentido de contribuir para a redução
das situações de marginalidade e na busca da construção de
uma Cultura de paz em nossa sociedade. Por fim, corrobora-
mos com Sales e Alencar (2006) quando afirmam ser também
essencial buscar trabalhar a mediação de conflitos como um
instrumento de promoção da paz social, do diálogo e da dimi-
nuição da violência.
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Qual opapel da educação na construção de outro
mundo possível?

(István Mészáros)

Introdução

Este estudo faz parte de nossa pesquisa de Mestrado
realizada entre os anos de 2011 e 2013, pelo Programa de Pós-
-Graduação em Educação - PPGEd da Universidade Federal
do Piauí - UFPI, e está incluso nas ações do Núcleo de Es-
tudos e Pesquisas "Educação, Gênero e Cidadania - NEPE-
GECF", mais especificamente dos trabalhos realizados pelo
Observatório "Juventudes, Cultura de Paz em combate às vio-
lências na Escola - OBJUVE", sob orientação da professora
doutora Maria do Carmo Alves do Bomfim-.

10NEPEGECI e o OBJUVE agregam docentes e discentes de Graduação dos Cur-
sos de Pedagogia, da UFPI e, Pedagogia e História da UESPI, e Pós-Graduação da
UFPI (Educação; Economia; Desenvolvimento e Meio Ambiente; Políticas Públi-
cas; Antropologia eArqueologia), bem como pessoas da comunidade (estudantes,
docentes e integrantes de outras instituições ou não), que vêm desenvolvendo
projetos de pesquisas e extensão nas áreas temáticas constitutivas do eixo "Edu-
cação e Diversidades Culturais" em especial: "Educação e Gênero", "Educação
e Juventudes", "Cultura de Paz e Violências na Escola", "Educação e Relações
Étnico-Raciais", "Educação e Sociopoética", "Educação e Afrodescendência",
"Educação e Sexualidade".
2 Doutora em História e Filosofia da Educação pela PUC/São Paulo. Professora
do Departamento de Fundamentos em Educação (área: Fundamentos Históricos



o fortalecimento dos fatores de proteção e minimização
dos fatores de risco em relação ao uso de substâncias psicotró-
picas entre crianças, adolescentes e jovens foi o tema central
de nossos trabalhos em que objetivamos precipuamente que
tais sujeitos, partícipes ativos em todo o processo, exerçam
suas cidadanias em plenitude e ainda ajudem na construção
de uma cultura de paz.

Nossos interlocutores foram crianças e adolescentes da
comunidade Parque Eliane, situada na zona sul de Teresina.
Embora estivéssemos trabalhando com crianças e adolescen-
tes, destes não recebemos "silêncios", "apatias", mas vozes
ativas e com imensa vontade de serem ouvidas, ao contrário
do que imaginam muitas pessoas, inclusive homens e mulhe-
res das ciências, que veem na figura da criança "alguém que
não fala, que é carente da palavra [...] um sem-pessoa, lite-
ralmente um sem-máscara [...] um não-cultivado, um ainda
selvagem" para usar as palavras de Larrosa (2010, P-46).

A escolha do local se deu, primeiramente, pelo fato de
o mesmo tratar-se de uma área periférica, onde é possível se
observar a ausência do Estado, tant~ em infraestrutura quan-
to em serviços básicos como saúde, educação, transporte, se-
gurança. Segundo, já existem ações de pesquisa e extensão
desenvolvidas pela UFPI, através do curso de Pedagogia e do
PPGEd, interligadas ao projeto de Intercâmbio entre a UFPI e
a Universidade de Estudos de Verona (Itália).

A ideia que nos norteava era a noção de que precisáva-
mos fazer de nossa pesquisa um espaço dialógico, e que nós
não iríamos àquele lugar para exercitar uma postura mera-
mente "conteudista" e muito menos de um simples auscul-
tador. Buscamos, e consideramos que foi possível, perceber

e Culturais) e do Programa de Pós-Graduação em Educação (área: Educação e
Diversidades Culturais).
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aqueles sujeitos como narradores e não apenas como infor-
mantes, fizemos então de nossa pesquisa um encontro entre
sujeitos aprendentes e "portadores" de experiências plurais.

Cidadania em Plenitude

No título deste estudo, apresentamos os seus pilares
fundamentais: Educação para a Paz, Prevenção às drogas e
Direito à cidade. Na articulação destas três categorias nos foi
possível abordar, de forma mais sistemática, questões relacio-
nadas aos direitos de cidadania.

A Educação para a Paz, proposta intrínseca deste tra-
balho, é entendida conforme observa Matos (2008), ou seja,
como um processo permanente, em que deve ser ressaltado o
conceito positivo de paz, com a consciência de que os confli-
tos existem e podem ser trabalhados com respeito, diálogo e
compromisso, este não foi apenas um, entre os outros temas
que abordamos, todavia, apareceu transversalmente em todos
os outros temas trabalhados. Acreditamos, portanto, ser pos-
sível, como cita Matos (2010, P.36), "mudar a forma de lidar
com conflitos, estimulando sua resolução como prática do 'di-
álogo autêntico' guiado pelo acolhimento, pela amorosidade,
pelo respeito ao diverso".

No que tange à Prevenção (às drogas e à violência), es-
clarecemos que em nosso estudo que esta não aparece como
um fim ou como um meio, mas como parte de um começo, ou
seja, como uma possibilidade de reflexão sobre si e sobre os
outros, sobre parte de uma reflexão sobre relações interpesso-
ais, relações com a cidade e condição terrena. Nessa perspecti-
va, centraremos no sujeito, na pessoa humana e exercitaremos
ao máximo a fala sobre vida, sobre saúde, bem-estar, respeito
ao próximo e meio ambiente e sobre a importância e a possi-
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bilidade de adotarmos um estilo de vida saudável, bem como
"ajudar os indivíduos a pensarem sobre diferentes valores" e
"inspirar a autonomia para a responsabilidade na escolha de
valores pessoais e sociais positivos" (MATOSet ai, 2008, P.19).

Não se faz prevenção às drogas apenas falando de dro-
ga, de seus efeitos e dos diversos problemas a ela relacionada.
Embora saibamos da importância de tais iniciativas, visto que
a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) afirme que
estão menos propícios a usar drogas pessoas que têm infor-
mações adequadas sobre tais substâncias, entendemos que o
que mais contribui para o não uso indevido de psicotrópicos
é a garantia de alternativas saudáveis de lazer, educação de
qualidade, moradia digna para nossas crianças, adolescentes
e suas famílias. São estes e outros direitos que, uma vez res-
peitados, serão capazes de diminuir a sedução dos jovens pela
narcoeconomia. A Política Nacional Sobre Drogas (PNAD),
publicada em 23 de maio de 2005, cita que:

A efetiva prevenção é fruto do comprometimento, da
cooperação e da parceria entre os diferentes segmentos
da sociedade brasileira e dos órgãos governamentais,
federal, estadual e municipal, fundamentada na filosofia
da 'Responsabilidade Compartilhada', com a construção
de redes sociais que visem a melhoria das condições de
vida e promoção geral da saúde (BRASIL, 2011, P.17).

No que tange o direito à cidade recorremos à publicação
Políticas públicas e direito à cidade: programa interdiscipli-
nar de formação de agentes sociais e conselheiros munici-
pais, o Observatório das Metrópoles,s esta assevera que "o

3 o Observatório das Metrópoles tem origem no projeto Avaliação da Conjuntura
Social e do Desempenho das Políticas Públicas na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro. Em 2009, o Observatório das Metrópoles passou a ser um dos Institutos
Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT). Disponível em: <www.observatorio-
dasmetropoles.net>. Acessado em 28 novo2012.
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ideário do direito à cidade deve ser capaz de propor meca-
nismos de um novo tipo de coesão social baseado na negação
da segregação social, na promoção da função social da cida-
de". Omesmo ainda aborda a importância da "difusão de uma
nova cultura social, territorial e ambiental", capaz de promo-
ver "padrões de sociabilidade" baseados "na solidariedade,
na construção de identidades e na representação de interes-
ses coletivos" (2011, p.ig). Já o Observatório de Favelas+, em
sua publicação Sistematização de experiências de prevenção
à violência contra jovens de espaços populares, registra em
Fernandes (2009, P.178) que:

Diferentes atividades de lazer e cultura, que envolvam
a circulação entre os diferentes espaços da cidade,
são de importância fundamental para ampliação das
perspectivas e da visão sobre o espaço popular, numa
relação dinâmica em que a cidade e os espaços populares
aprendem mutuamente com uma convivência criativa e
realque deve ser potencializada [...] a circulação pela
cidade é um aspecto de fundamental importância para
que se rompa com a estigmatização [incorporada por
crianças, adolescentes,jovens pobresê] epara que
se reforce a autoestima em torno de uma consciência e
percepção da cidade como espaço de todos (FERNAN-
DES, 2009, P.178, grifos nossos).

Em nossa pesquisa, procuramos proporcionar aos su-
jeitos possibilidades de acesso a setores da cidade de Teresina
que lhes são negados. O direito à cidade foi colocado em nossa

4 Criada em 2001, a organização da sociedade civil de interesse público (Oscip)
Observatório de Favelas é uma organização social de pesquisa, consultoria e ação
pública dedicada à produção do conhecimento e de proposições políticas sobre
as favelas e fenômenos urbanos. O Observatório busca afirmar uma agenda de
Direitos à Cidade, fundamentada na ressignificação das favelas, também no âm-
bito das políticas públicas. Disponível em: <www.observatoriodefavelas.org.br/> .
Acessado em 21 dez. 2012.

5 Essa expressão foi por nós adaptada. No texto original é apresentado o seguinte,
"que os jovens incorporam".
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pesquisa como uma estratégia metodológica. A maioria das
oficinas que realizamos foi realizada em diferentes espaços da
capital piauiense, lugares que muitos já tinham ouvido falar,
mas que efetivamente não conheciam, visto que é difícil, por
diversos motivos - que incluem o preconceito, a segregação, a
falta de recursos dos pais, entre outros - a oportunização que
tais crianças e adolescentes sintam-se pertencentes à cidade
em que moram. Fernandes (2009, P.178) cita que a:

[...] construção de uma cultura do pertencimento à
cidade que não diz respeito apenas à circulação, mas
também à incorporação de valores culturais e estéticos
para além daqueles aos quais o sujeito está circunscrito,
de modo a se ampliar seu repertório.

o autor ainda observa que "ter um repertório amplia-
do é condição fundamental não apenas para a construção do
diálogo, mas também para o acesso aos lugares" da cidade, a
oportunidade de leitura da mesma, "através de novas referên-
cias culturais e estéticas". Faz-se necessário, portanto, um di-
álogo e reflexão permanentes com suas próprias referências,
no intuito de que estas possam ser reapropriadas, ressignifi-
cadas e inseridas no contexto citadino geral (FERNANDES,
2009, P.178).

Em nossos passeios pela cidade de Teresina, verificamos
o quanto os meninos e meninas participantes deste trabalho
sentiram-se valorizados e respeitados e ao mesmo tempo ex-
cluídos, visto que os momentos de lazer, ludicidade e estudo
também aconteciam como instantes de questionamento, por
parte das crianças e dos adolescentes, sobre as desigualdades
que há na cidade: há parques em lugares de Teresina e, no
bairro deles não há. Há muito transportes coletivos por onde
andamos e no Parque Eliane isso é raro. Passamos por ruas
pavimentadas e na sua comunidade não há saneamento bási-
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co, não há escola, não há hospital, não há quadras de esportes.
Elaborando tais "críticas", ao seu modo, nada passava com-
pletamente incólume aos sentidos de tais sujeitos.

No total, foram utilizados cinco importantes espaços
educativos e culturais da capital piauiense. Na imagem a se-
guir, mostramos no mapa de Teresina os percursos realizados
durante a pesquisa.

A - Cavalaria da PMPI; B - Zoobotânico; C - Theatro 4 de Setembro; D -
Lagoas do Norte; E - Encontro dos Rios
Fonte: Imagem do Google.Acessado em 12 out. 2012.

Os espaços visitados no decorrer desses seis meses de
pesquisa de campo foram os seguintes, em ordem cronoló-
gica: Esquadrão Independente de Policiamento Montado da
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Polícia Militar do Piauí - Cavalaria da PMPI (25/08/2012),
Parque Zoobotânico de Teresina (15/09/2012), Theatro 4 de
Setembro (10/10/2012), Parque Lagoas do Norte e Parque
Ambiental Encontro dos Rios (08/12/2012).

O que os meninos e meninas por nós pesquisados mais
aprovaram neste trabalho, indubitavelmente, foram os pas-
seios que realizamos para vários espaços de nossa cidade, Te-
resina. "Andar pela cidade" foi o carro-chefe de nosso trabalho
e uma importante fonte de captação/observação de subjetivi-
dades desses nossos partícipes da pesquisa. Esta foi uma for-
ma que encontramos de possibilitar aos mesmos que tenham
acesso à cidade que moram e dela sintam-se participantes e
não longínquos coadjuvantes, como a condição social destes,
os tem imposto, e por extensão tenham garantidos outros di-
reitos como o lazer, o acesso aos bens culturais e artísticos da
sua sociedade, bem como, informação e proteção.

No primeiro encontro fora da comunidade, que se deu
na Cavalaria da PMPI, pudemos ver a animação e empolga-
ção dos meninos e meninas. Não sabemos dizer se, necessa-
riamente, porque foi o primeiro, mas nunca deixaram de di-
zer que o contato com os cavalos foi o que mais marcou nas
várias andanças da pesquisa. Queriam ver tudo, a baia onde
os animais dormem e se alimentam, o lugar onde recebem as
ferraduras, onde tomam banho, onde recebem medicamen-
tos e, principalmente, a arena onde acontecem as sessões de
equoterapia, local em que todos puderam andar a cavalo e
também no pequeno pônei, Nem o horário do lanche fez com
que deixassem a arena.

O segundo encontro foi no Parque Zoobotânico, e ao
passarem pela ponte que dá acesso ao Residencial Tancredo
Neves, entrada para ir à Cavalaria, alguns gritaram, "dobra
aqui motorista", demonstrando, de forma descontraída, inte-
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resse em voltar ao Eipmon. Mas, o ônibus seguiu em frente,
rumo a mais um passeio. Nessas duas primeiras excursões,
o trajeto passou pela BR-343, onde é possível ver uma parte
das arquibancadas do Estádio Alberto Silva, o Albertão, mo-
mento em que todos expressavam o desejo de ir à referida are-
na esportiva. No Zoobotânico, durante o passeio, o que mais
despertou interesse foi o recém-criado recinto dos ursos e o
ambiente dos primatas.

O terceiro encontro foi no Theatro 4 de Setembro, onde
foi encenada a peça "Senhor Rei, Senhora Rainha", do drama-
turgo piauiense Benjamim Santos. O evento foi realizado den-
tro do Festival "Teatro, Pipoca e Guaraná", promovido pelo
Serviço Social do Comércio (Sesc), evento alusivo à semana
da criança. No final, solicitei à organização do evento que per-
mitisse que as crianças e adolescentes do Parque Eliane su-
bissem ao palco para conhecer os artistas, o que aconteceu.
Eles puderam conhecer o espaço cênico e, claro, aproveitamos
para tirar algumas fotografias e registrar o momento.

O quarto e o quinto espaços visitados foram o Parque
Lagoas do Norte, recentemente inaugurado, e o Parque En-
contro dos Rios, ambos ficam relativamente próximos, na
avenida Boa Esperança, na zona norte da capital, às margens
dó rio Parnaíba, esse último, para ser mais preciso, situa-se
justamente na confluência dos rios Parnaíba e Poti.

Nestes encontros, tivemos a oportunidade de dialogar
sobre os seguintes temas: as drogas, seus efeitos e a impor-
tância da prevenção; fatores de risco e fatores de proteção ao
uso de drogas; direitos da criança e do adolescente; relações
interpessoais na família, na escola e entre amigos; cidadania
e direitos humanos; meio ambiente; hábitos de vida saudável,
entre outros. Dado os limites deste relato de experiência, não
detalharemos neste texto como se deu o desenvolvimento de

~ FRANCISCO WALDfuo DA SILVA SOUSA· MARIA GESSI-LEILA MEDEIROS·
368 -"=) MARIA DA CRUZ SOARES DA CUNHA LAURENTlNO· EFIGENIA ALVES NERES



cada oficina e seus resultados, todavia, privilegiamos, neste
espaço, a explanação sobre algumas categorias de análise.

Em referência a epígrafe deste estudo, que trouxe a in-
dagação de Mészáros "Qual o papel da educação na constru-
ção de um outro mundo possível?" concordamos com Cam-
pos e Correia (2008, p.02) quando citam que compreendem
a educação como:

[...] prática social instrumental, na medida em que via-
biliza a formação do ser humano com base em valores
que, muito embora sejam culturalmente determinados,
são selecionados criticamente, de modo a garantir a
existência plena dos indivíduos na sociedade global.
Nesse sentido, a 'aprendizagem não é um fim em si, mas
um meio de eliminar violações de direitos humanos e
construir uma cultura de paz, baseada na democracia,
desenvolvimento, tolerância e mútuo respeito'.

As referidas autoras ainda registram que "a finalidade
primordial da educação é [...] o desenvolvimento social [...]
em que os conflitos possam ser superados sem emprego da
violência, preservando-se a paz e a coesão social". Mesmo não
aparecendo em nossa pesquisa como um tema a ser traba-
lhado em oficinas, entendemos que transversalmente "a não
violência", e a "cultura de paz" permearam nossas atividades,
visto que é explicitado em nossos objetivos a busca em fomen-
tar a formação de gerações orientadas por valores como digni-
dade, respeito, tolerância e igualdade (CAMPOSe CORREIA,
2008, p.02). Nessa perspectiva, Callado (2004, P.3S) observa
que educar para a paz "é uma forma particular de educar com
valores", portanto, segue o autor, "é um processo transversal
e interdisciplinar e afeta todos os elementos do currículo e to-
das as etapas educativas" (CALLADO,2004, P.37).

Jares (1991) apud Callado (2004, P.32) fala sobre uma
cultura de paz que "ajude as pessoas a desvendar criticamente
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a realidade, para poderem situar-se diante dela e, em conse-
quência, nela tomar parte". Nesse sentido, concebemos que
nossa pesquisa, em que tais reflexões fizeram-se presentes,
contribuiu para transformar determinadas propostas sociais,
evitando assim, como assevera Callado (2004, P.31), "a perpe-
tuação do modelo existente substituindo-o por outro em que
haja condições necessárias para erradicar as atitudes violen-
tas, com o emprego da igualdade e a justiça social".

Considerações Finais

Em nosso processo de pesquisa estimulamos os parti-
cipes a falarem de si e de suas próprias experiências e pro-
curamos possibilitar que os mesmos dissessem a sua própria
palavra. A referida pesquisa foi pensada numa perspectiva de
formação humana, por isso não nos centramos em conteúdos,
ou seja, em ensinar deliberadamente os tipos de drogas, os
efeitos destas. Nosso foco foi o próprio sujeito. O nosso ponto
de partida foi "buscar conhecer esses sujeitos" e possibilitar
que conhecessem a si próprios e que refletissem sobre sua es-
cola, sua comunidade, suas amizades, suas famílias, seus de-
sejos, seus medos, seus valores, seus sonhos.

Nessa perspectiva, entendemos que esta pesquisa de
caráter interventivo contribuiu para a transformação social
da comunidade do Parque Eliane, sobretudo das crianças e
adolescentes que dela participaram. Foi possibilitado que tais
sujeitos, através de práticas educativas, refletissem sobre suas
práticas cotidianas na família, na escola, na comunidade, e
entre os amigos, sobre aspectos relacionados aos fatores de
risco e fatores de proteção ao uso de drogas e ainda sobre a
importância de se adotar um estilo de vida saudável que res-
peite a si, os outros e o meio ambiente.
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Portanto, finalizamos explicitando que, inspirados em
Colombo (2005, P.287), não nos esforçaremos aqui para che-
gar a uma conclusão, mas em abrir um debate, tampouco
chegar a uma classificação ou a uma síntese, mas evidenciar a
multiplicidade e a polissemia da realidade.
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A PESQUISA QUALITATIVA NA ESCOLA: CAMINHOS QUE LEVAM À
CULTURA DE PAZ

Maria Gessi-Leila Medeiros
Maria da Cruz Soares da Cunha Laurentino

Francisco Waldílio da Silva Sousa
Maria do Carmo Alves do Bom.fim

Introdução

Aimportância da pesquisa social consiste na modificação
do modo de pensar e de produzir conhecimento. Essa mudan-
ça de paradigma repercutiu positivamente no campo científico,
possibilitando uma investigação qualitativa das demandas que
emergem do âmago das sociedades pós-modernas.

Lançar um olhar reflexivo que busque compreender em
sua complexidade as relações humanas que se estabelecem no
âmbito social é o desafio da pesquisa qualitativa. Essa abor-
dagem busca, por meio do pesquisador, considerar a histori-
cidade dos sujeitos, cujas relações são constituídas a partir de
crenças e de valores próprios do espaeo em que estão inseri-
dos, e se empenha também em decifrar, em sua profundidade,
por meio de procedimentos e técnicas, os aspectos sublimina-
res que se apresentam nas tessituras dessas relações. Coadu-
nando com esse pensamento, Chizzotti (2010) diz que:

A pesquisa [qualitativa] reconhece o saber acumulado
na história humana e se investe do interesse em apro-
fundar as análises e fazer novas descobertas em favor
da vida humana. Essa atividade pressupõe que o pes-
quisador tenha presente as concepções que orientam
sua ação, as práticas que elege para a investigação, os
procedimentos e técnicas que adota em seu trabalho e os
instrumentos de que dispõe para auxiliar o seu esforço
(CHIZZOTTI, 2010, P.19).
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No âmbito educacional, o estudo qualitativo propõe-se
a analisar a realidade imbuída de significados e de sentidos
múltiplos construídos no cotidiano da escola a partir da ação
dos indivíduos. Sobre a relevância da vida cotidiana como me-
canismo de influência no modo de agir e de produzir sentido,
Melucci (2005) esclarece:

Uma [...] dimensão crucial da sociedade contemporânea
é a importância da vida cotidiana como espaço no qual
os sujeitos constroem o sentido do seu agir e no qual
experimentam as oportunidades e os limites para a ação.
Essa atenção para a vida cotidiana estende o foco sobre
a particularidade dos detalhes dos detalhes e a unidade
dos acontecimentos que dificilmente servem para ser ob-
servados, contidos e organizados dentro dos modelos de
análise unicamente quantitativos, Na vida cotidiana, os
indivíduos constroem ativamente o sentido da própria
ação, que não é mais somente indicado pelas estruturas
sociais e submetido aos vínculos da ordem constituída.
O sentido é sempre mais produzido através de relações
e esta dimensão construtiva e relacional acresce na ação
o componente de significado na pesquisa. Isto muda a
atenção para as dimensões culturais da ação humana e
acentua o interesse e a importância da pesquisa do tipo
qualitativo (MELUCCI, 2005, P.29).

Assim, destacamos indicadores de significados, ob-
servados nas realidades cotidianas, que extrapolam o campo
das pesquisas meramente quantitativas, e que caracterizam
o alto nível de complexidade de determinados fenômenos: as
representações, os valores, os costumes, as atitudes. Fatores,
esses, que devem ser considerados em uma análise que busca
compreender "o 'como', ou os modos através dos quais tais
fenômenos acontecem" (MELUCCI, 2005, P.9).

Desse modo, este trabalho aborda um problema que
tem estimulado muita reflexão e conquistado um caráter ex-
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ponencial no mundo contemporâneo: a violência na escola. É
também um pequeno recorte de uma pesquisa sobre media-
ção de conflitos, cujo objeto de estudo foi delineado a partir da
busca por alternativas eficazes de combate às violências que se
proliferam no espaço escolar. A referida pesquisa tinha como
objetivo geral: analisar as práticas de violência na Unidade
Escolar Maria Melo no período em estudo. E como objetivos
específicos: identificar os tipos de violências praticados na
escola; analisar os impactos da violência nas convivências en-
tre os atores escolares; identificar as possibilidades de criação
de um programa de mediação de conflitos para períodos pos-
teriores à pesquisa.

Assim, pretendemos relatar a experiência de uma pesqui-
sa-ação intitulada: MEDIAÇÃODE CONFLITOSNO ESPAÇO
ESCOLAR:linguagens de Cultura de Paz na escola pública de
Teresina/Pl, desenvolvida no período de 2012 e 2013. Para tan-
to, utilizamos como subsídio teórico, entre outros: Abramovay e
Castro (2006); Charlot (2002); Foucault (1997); Jares (2002);
Macêdo e Bomfim (2007); Melucci (2005); Serrano (2002).

Aportes Metodológicos

Compreendemos que o trabalho de pesquisa desenvol-
ve-se no processo de abordagem de uma realidade específica
a fim de compreendê-Ia e/ou modificá-Ia. Sua concretização
acontece por meio de procedimentos que guiam a sistemati-
zação e a organização das ações. A partir desse entendimen-
to, visando atingir os objetivos propostos, a pesquisa citada
anteriormente, objeto deste artigo, é de natureza qualita-
tiva, tendo em vista que ela favorece uma visão holística do
fenômeno investigado, levando em conta a relação de recipro-
cidade entre os componentes envolvidos. Essa abordagem é
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adequada quando há interesse em investigar o significado das
experiências e os valores das pessoas, suas perspectivas em
um ambiente natural (GIL, 2008).

Melucci (2005), ao analisar a pesquisa qualitativa na
perspectiva social, assevera que a construção dos sentidos e
dos significados da pesquisa é protagonizada por seus pró-
prios atores:

Os pontos de vista qualitativos na pesquisa social se
referem à ação social como capacidade dos atores de
construir o sentido da ação no interior das redes de rela-
ções que permitem partilhar a produção de significados.
Neste campo de observação a ação não é mais simples
comportamento, mas construção intersubjetiva dos sig-
nificados através de relações (MELUCCI, 2005, P-4o).

Entre as modalidades da pesquisa qualitativa elege-
mos a pesquisa-ação, haja vista o compartilhamento do
conhecimento entre os participantes do processo, a qual ga-
rante aos participantes-atores a manifestação de suas expe-
riências e expectativas em uma total liberdade de expressão
(DIONNE, 2007).

De acordo com Thiollent (1997), outro fator importan-
te, nessa modalidade, refere-se às fases da pesquisa, cuja roti-
na compõe-se de quatro etapas necessárias à sua implementa-
ção: fase exploratória, que está relacionada à divulgação da
proposta, ao diagnóstico da situação e à formação de equipes;
fase principal, que diz respeito ao início das atividades, que
ocorre através de seminários para guiar a ação; fase de ação
que se refere às medidas práticas baseadas nas etapas anterio-
res: difusão de resultados, definição de objetivos alcançáveis
por meio de ações concretas, apresentação de propostas a se-
rem negociadas entre as partes interessadas e implementação
de ações-piloto que posteriormente, após avaliação, poderão
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ser assumidas pelos atores sem a atuação dos pesquisadores;
e por fim, a fase de avaliação que apresenta dois objetivos
principais: verificar os resultados das ações no contexto orga-
nizacional da pesquisa e suas consequências a curto e médio
prazo, e extrair ensinamentos que serão úteis para continuar
a experiência e aplicá-Ia em estudos futuros.

O cenário selecionado para realização da pesquisa foi
uma escola da rede estadual de ensino, localizada no bairro
Planalto Ininga, zona leste da cidade. A escola atende, em sua
maioria, moradores das suas imediações. Essa escola foi sele-
cionada em virtude de suas experiências com Cultura de Paz:
nos anos de 2005 e 2006, e em 2010 e 2011.

Acreditamos que uma escola que traz em seu histórico
experiências exitosas de Cultura de paz está mais preparada
para desenvolver um projeto de mediação de conflitos como
estratégia para se alcançar a Cultura de Paz em seu âmbito e
em suas imediações. Os procedimentos metodológicos utili-
zados para coleta de dados obtidos durante o estudo foram:
aplicação de questionários entre dez docentes da escola e dez
discentes do oitavo ano, obedecendo à equidade de gêne-
ro; análise de documentos - Projeto Político Pedagógico da
Unidade Escolar Maria Melo, dados estatísticos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrados nos
Mapas da Violência dos anos de 2011, 2012 e 2013, dados es-
tatísticos sobre violência escolar correspondente à cidade de
Teresina - PI, contidos nos registros da Companhia Indepen-
dente de Policiamento Escolar (CIPA), ligada ao Comando
de Policiamento Comunitário da Polícia Militar do Piauí dos
anos de 2011, 2012 -; realização de três oficinas com os dis-
centes do oitavo ano e revisão bibliográfica.

Decorridas as primeiras etapas, em que se realizou a di-
fusão do projeto, a sensibilização dos atores, a verificação ini-
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cial da realidade da escola e a formação da equipe de trabalho,
passei à fase mais voltada para a dinamicidade, para as medi-
das mais práticas da pesquisa, as quais envolveram contatos
mais diretos e coletivos com os sujeitos que participaram da
mesma. Desse modo, foram realizadas as três oficinas previs-
tas como parte do curso de 20h.

A primeira oficina, realizada com os alunos no dia 2 de
maio de 2013, tinha o objetivo de identificar quais as percep-
ções dos jovens sobre violência e sobre cultura de paz, utili-
zando-se, para tanto, da memória do cotidiano, da criativi-
dade e da imaginação para a produção dos dados, que seriam
expressos, inicialmente, por meio de desenhos, ou seja, textos
não verbais.

A segunda, realizada no dia 3 de maio de 2013, desti-
nou-se aos estudos dos temas da violência e da Cultura de Paz,
com base nas concepções de autores como Macedo e Bomfim
(2007), Charlot (1997), Abramovay e Castro (2006), Jares
(2002), Delors (1998), Serrano (2002), entre outros. Esse
momento foi extremamente importante, pois eles tiveram a
oportunidade de compreender conceitos a partir de teorias
desenvolvidas por estudiosos dessas temáticas, bem como de
poder comparar suas próprias concepções conferidas durante
a produção dos dados com a dos teóricos apresentados duran-
te a oficina.

A terceira oficina, com a qual completava o curso de
20h -, visava demonstrar como pode se efetivar a mediação
de conflitos. Na ocasião, foram apresentados os conceitos e as
etapas para o desenvolvimento da mediação na escola - ma-
peamento dos conflitos, planejamento da ação, sensibilização
dos atores, seleção dos mediadores, aulas de capacitação, prá-
tica da mediação, monitoramento e avaliação -; bem como
as técnicas necessárias, compostas por: escuta ativa, para-
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fraseamento, formulação de perguntas, resumo seguido de
confirmações, brainstorminq (tempestade de ideias); Caucus
(testagem das opções) e teste de realidade. Além disso, foram
exibidos vídeos de experiências de mediação já consolidadas,
como é o exemplo de Fortaleza (CE) e de Brasília (DF).

Ao final, eles desenharam coletivamente suas percep-
ções sobre o que eles tinham apreendido durante o curso,
apresentando alternativas para os problemas da violência que
existiam na escola.

Ao concluir o curso, composto pelas três oficinas re-
alizadas com os alunos, a partir das quais foi oportunizado
aos jovens momentos de afetividade, de reflexão e de efetivo
exercício da sensibilidade, como condição de realização hu-
mana, verificou-se que havia possibilidades de construção de
um projeto de mediação de conflitos na escola, em decorrên-
cia das potencialidades que foram observadas no percurso da
pesquisa, pois os jovens demonstraram em vários momentos
de suas produções que são capazes de desenvolver e de culti-
var valores positivos como a tolerância, o respeito, a solida-
riedade, o amor, a amizade, características que são essenciais
para a boa convivência humana e para a mediação.

Escola e Juventudes Caminhando Juntas

A escola, em que a referida pesquisa foi desenvolvida,
funciona nos três turnos, do lº ao 9º ano do ensino fundamen-
tal (manhã e tarde), e Educação de Jovens e Adultos - EJA
(noite), e atende, em sua maioria, moradores das vilas do pró-
prio bairro ou localizadas em suas imediações.

Charlot (2002) distingue os tipos de violência encontra-
dos na escola. Ele destaca que existe a violência "na escola",
que ocorre no ambiente escolar, mas não está ligada à natu-
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reza de suas atividades; a violência "à escola", direcionada à
instituição ou aos professores e funcionários; e a violência "da
escola", violência propriamente simbólica, institucional que
se efetiva no tratamento dos alunos e professores e nas suas
relações sociais. Charlot (2002, P.32) também amplia o con-
ceito de violência escolar, classificando-a em três níveis:

a) Violência: golpes, ferimentos, violência sexual, rou-
bos, crimes, vandalismos;

b) Incivilidades: humilhações, palavras grosseiras,
falta de respeito;

c) Violência simbólica ou institucional: compre-
endida como a falta de sentido de permanecer na
escola por tantos anos; o ensino como um desprazer,
que obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos
alheios aos seus interesses; as imposições de uma
'sociedade que não sabe acolher os seus jovens no
mercado de trabalho; a violência das relações de
poder entre professores e alunos. Também o é a ne-
gação da identidade e da satisfação profissional aos
professores, a obrigação de suportar o absenteísmo
e a indiferença dos alunos.

De acordo com Arnoud e Damascena (1996), as escolas
públicas possuem números expressivos de casos de violên-
cia interativa entre alunos, fato que contribui para um grau
maior de banalização do fenômeno. Outro dado apontado é
a aproximação física entre a escola e os casos de violências
que ocorrem na comunidade. Quanto mais próxima a esco-
la se encontra de comunidades dominadas pelas violências,
mais condições se estabelecem para que estas adentrem no
espaço escolar.
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Abramovay (2006) explica que alguns fatores foram
determinantes para o aumento da violência na escola, dentre
eles, a democratização do acesso ao ensino, a prevalência da
diversidade de comportamentos e de valores contraditórios
no espaço escolar, a ausência de instâncias de mediação e de
diálogo, e omissão dos gestores diante das violências ocorri-
das na escola. Observa-se, com isso, que ocorreu a democra-
tização do acesso ao ensino mas o sistema educacional não
preparou a escola para lidar com os efeitos desse fenômeno.

Segundo Martins e Carrano (2011, P-45),

nos territórios culturais juvenis delineiam-se espaços de
autonomia conquistados pelos jovens e que permitem
a eles e a elas transformar esses mesmos ambientes
ressignificando-os a partir de suas práticas específicas.

Nesse sentido, podemos observar que os jovens ao ad-
quirirem o estado de pertencimento e de confiança no ter-
ritório educacional apropriam-se deste, transformando-o e
potencializando-o por meio de suas manifestações e expres-
sões culturais.

Nos anos de 2005 e 2006, foi realizado na escola o pro-
jeto "Resgatando a Cidadania'", elaborado por seu corpo do-
cente, o qual tinha como objetivo a diminuição da violência no
espaço escolar. Na ocasião, foram desenvolvidas ações socioe-
ducativas, culturais e esportivas voltadas principalmente para
os alunos do período noturno, da Educação de Jovens e Adul-
tos - EJA, equipe gestora, professores e comunidade em geral.

E nos anos de 2010 e 2011, foi realizada uma pesquisa-
-intervenção, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação,
em nível de doutoramento, da Universidade Federal do Ceará
- UFC, com o objetivo de colaborar com a construção de uma

1Projeto elaborado pelos professores, sem a devida pretensão de registro de dados
já que não fazia parte de pesquisa acadêmica.
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Cultura de Paz na escola, a qual envolveu alunos do 6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental, equipe gestora, funcionários e profes-
sores. No período da pesquisa, foram realizadas oficinas temá-
ticas, sessões de grupo focal, rodas de conversa e palestras.

Com isso, inferimos que, somente a partir de práticas
pedagógicas inovadoras, é que se pode refletir perspectivas de
paz, considerando as manifestações culturais como a arte, o
esporte, a mediação e as parcerias que podem ser empreen-
didas pela escola e pela comunidade com o objetivo único de
fortalecer a convivência entre os grupos que a compõem e de
desenvolver uma aprendizagem significativa baseada nos di-
reitos humanos e na cidadania.

Considerações Finais

A violência na escola é hoje um problema que atinge
todos os níveis de ensino. Superá-Ia ou, pelo menos, atenuar
suas manifestações e seus efeitos deve ser um objetivo de to-
dos os sujeitos envolvidos no processo educacional.

Mobilizar a escola com ações que desenvolvam o inte-
resse do jovem e que valorizem e visibilizem sua expressão
cultural, fomentando o estado de pertencimento desse espa-
ço, contribui para afastá-Ia de situações de risco e/ou resgatá-
-10 de circunstâncias de violências, oportunizando, assim, a
ressignificação de sua vivência a fim de consubstanciar sua
identidade e estimular sua percepção de si mesmo, do outro e
do mundo que o cerca.

Nesse sentido, os dados obtidos na pesquisa demonstra-
ram que na escola manifestam-se os três níveis de violência,
segundo a conceituação de Charlot (2002) - violência na/à/da
escola. A violência simbólica ou institucional, ou seja, a
violência da escola foi citada por um docente e com o verbo no
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tempo passado, o que leva a crer que esse tipo de violência não
é recorrente naquele ambiente. Quanto à violência na esco-
la, professores e alunos reconheceram vários tipos: agressões
verbais, brigas, uso de drogas, atos obscenos e furtos. Sendo
que os atos obscenos foram expostos apenas pelos professo-
res, fato que enseja o entendimento de que a banalização de
determinados atos, de tão frequentes, tornam-se invisíveis aos
olhos. No que se refere à violência à escola, os tipos citados
pelos atores da pesquisa foram: pichações, depredação escolar
e furtos de objetos e equipamentos escolares.

Outro ponto importante foi a visualização das vítimas
da violência, ou seja, contra quem são praticados esses atos.
Os professores responderam que os alunos são as maiores ví-
timas principalmente de agressões verbais, mas citaram tam-
bém agressões físicas, as quais são praticadas, geralmente,
no horário do intervalo das aulas ou da saída da escola. Já
os alunos, ao serem questionados sobre como esses episódios
ocorrem, quando, contra quem e porque são praticados, reco-
nheceram, assim como os professores, que os principais tipos
de violências são as agressões verbais, com destaque também
para o uso de drogas, predominantemente no horário do in-
tervalo ou na saída da escola. No entanto, eles afirmaram que
algumas práticas não ocorrem apenas entre os alunos, decla-
raram que os professores também são vítimas de desrespeito.
Desse modo, podemos inferir que as convivências, tanto entre
os alunos como entre estes e os profissionais com os quais se
relacionam, estão afetadas de maneira negativa, cujos aspec-
tos desagrega dores da boa convivência permeiam o espaço es-
colar e podem desencadear outras formas de violência como:
a intolerância; o desrespeito à diversidade; a individualidade;
a falta de solidariedade, entre outros fatores negativos, difi-
cultando, assim, o desenvolvimento de medidas alternativas
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que possam, por sua vez, possibilitar a melhoria das relações
entre os atores que fazem parte da escola, como é o exemplo
da mediação de conflitos.

Diante disso, pode-se inferir que a escola não mais se
constitui em território livre do espectro da violência, cujos
efeitos são apenas ecos afinados das experiências vivenciadas
no cotidiano social. Daí a urgência em levantar propostas al-
ternativas para diminuir esse grave problema, as quais não
podem estar despidas do contexto e desvinculadas dos acon-
tecimentos que envolvem os jovens em seu dia a dia.

Os dados obtidos junto aos docentes e discentes parti-
cipantes da pesquisa acerca de suas percepções sobre media-
ção de conflitos confirmam a análise anterior. Os professores
ressaltam a importância da mediação, enquanto processo que
pode contribuir para melhorar as convivências instituídas no
espaço escolar. E algumas características próprias da media-
ção foram destacadas: criação de oportunidades; solução de
consenso; buscar ouvir as partes do conflito; acordo quando
as opiniões são contrárias; resolução do caso de maneira vo-
luntária e pacífica; aplicação de métodos que tenham o ob-
jetivo de melhorar ou apaziguar relações entre pessoas; en-
contrar a justa medida para não causar mais violência entre
as pessoas envolvidas. Demonstrou-se com esses relatos que
os docentes compreendem bem o que a mediação de conflitos
representa, e que a partir desses elementos pode-se instituir
na escola uma cultura pacífica em que todos ganham.

A análise das concepções dos discentes sobre o mesmo
tema demonstrou que eles abordaram de modo mais super-
ficial quando comparados ao dos professores. No entanto,
estão presentes alguns aspectos embrionários da mediação:
a manifestação do conflito; a presença de um terceiro que de-
senvolve a intervenção, no caso, o mediador; e a possibilidade
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de acordo: ajuda no combate a causas conflitivas; tentativa de
evitar brigas e discussões da melhor forma possível; aconse-
lhamento; conversa entre as pessoas que brigaram para não
acontecer de novo; ação para prevenir futuras confusões e se
chegar a um entendimento sobre um problema.

A partir dessas reflexões sobre as situações apresenta-
das, respaldada em leituras de autores que analisam experi-
ências de construção de Cultura de Paz em escolas públicas de
cidades brasileiras, inspirada no espírito de esperança, persis-
tência e de um projeto político pedagógico que envolva os pró-
prios atores/sujeitos que vivem as condições de miséria, mas
que anseiam por mudança, na busca de alternativas possíveis
é palpáveis, é que se constrói a necessidade de se experienciar
outras alternativas, resgatando as potencialidades de práticas
anteriores, fortalecendo-as com novas experiências principal-
mente assumidas por lideranças de todos os segmentos que
convivem na escola: docentes, gestores, mães, pais, lideranças
da comunidade e entidades parceiras.

Assim, entende-se que os participantes desta pesquisa,
de natureza qualitativa, demonstraram em vários momen-
tos de suas produções - tanto nas declarações apresentadas
quanto nos dados obtidos - que são capazes de desenvolver
e de cultivar valores positivos como a tolerância, o respeito, a
solidariedade, o amor, a amizade, características que são es-
senciais para a boa convivência humana e para a mediação.
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A CULTURA DE PAZ E A PROMOÇÃO DA CIDADANIA: EXPERIÊNCIAS DO
PROGRAMA ESCOLA ABERTA, ESCOLA DA GENTE

Maria da Cruz Soares da Cunha Laurentino
Maria Gessi-Leila Medeiros

Maria do Carmo Alves do Bomjim
Francisco Waldílio da Silva Sousa

Introdução

ADécada Internacional da Cultura de Paz e Não Violên-
cia para Crianças do Mundo compreendeu o período de 2001

a 2010 e, apesar de, historicamente,já existirem lutas em bus-
ca da paz mundial, esse movimento por uma Cultura de Paz
ainda avança. Mas afinal, o que é a Paz? Montessori (2004)

apresenta-nos um conceito de paz como:

um princípio prático da civilização humana e da organi-
zação social que está fundamentada na própria natureza
humana. A paz não escraviza o homem, pelo contrário,
ela o exalta. Não humilha, muito ao contrário, ela o toma
consciente de seu poder no universo (MONTESSORI,
2004, P.54 apud CARVALHO, 2011, p.215-216).

Já Serrano (2002, p.83) enfatiza que:

a paz é um valor, um dos principais valores da existência
humana, e afeta todas as dimensões da vida: interpessoal,
intergrupal, nacional, internacional. Exige igualdades e
reciprocidade de relações. A paz diz respeito a três concei-
tos: o conflito, o desenvolvimento e os direitos humanos.

Podemos perceber que a preocupação com a paz guia
para uma convivência internacional onde os problemas da
humanidade são reflexos da tomada de consciência mundial,
ou seja, todos desejam a paz, no entanto, nessa unanimida-
de é necessário compreender que uma grande diversidade



a rodeia, o que, de certo modo, gera determinados conflitos
cotidianos, tanto em nossas relações pessoais quanto com os
grupos sociais.

Apax romana do mundo ocidental trouxe como heran-
ça uma visão tradicional sobre a paz como a ausência de con-
flito e de violência. A este respeito, Jares (2002) afirma que se
definia a paz negativamente como "ausência de" e identifica-
va-se a ideia de paz com a de tranquilidade.

Para Weil (2007) "[...] a maioria das pessoas se refere
à Paz como ausência de guerra, que se obtém por um tratado.
Esta é apenas uma visão da Paz, limitada ao aspecto social e
internacional de uma Cultura de Paz." (WEIL, 2007, P.39).
Matos (2011) corrobora essas concepções ao afirmar que o si-
lêncio imposto é uma das maiores violências. Pois, essa paz
negativa acaba por manter uma ordem baseada no autorita-
rismo e no domínio através de atos violentos físicos ou sim-
bólicos. Sendo, portanto, necessário desnaturalizar o conceito
de paz. Ou seja, é necessária a promoção de uma cultura de
paz positiva baseada na justiça e nos direitos humanos, pois é
possível educar para a paz.

Jares (2002) define a paz positiva com a ausência de
luta declarada, baseada nas relações que superem as diferen-
ças e resolvam conflitos. Pierre Weil (2007) amplia esses con-
ceitos, considerando ser a Paz um estado de harmonia que se
manifesta em três direções: Consigo mesmo, ou Paz Indivi-
dual; com os outros, ou Paz Social; e com a natureza, ou Paz
Ambiental. Corroborando esse entendimento, Crema (2007)
afirma que "cuidar da paz, é investir em nosso potencial de
inteireza, de integridade, de conectividade e de comunhão"
(CREMA,2007, p.162).

Então a paz positiva é a resolução de conflitos através
da justiça e de forma não violenta. Nandu apud Jares (2002),
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afirma que "o postulado fundamental da paz é a preservação
da vida humana o mais humanamente possível". Observamos
que os conceitos de paz negativa e positiva são complemen-
tares e se baseiam em cinco dimensões: não violência, justiça
econômica, igualdade social, liberdade política e fraternidade
psicológica.

Atualmente, procura-se estudar, discutir e agir em prol
de uma paz positiva onde o conflito se faz necessário, ao contrá-
rio da paz negativa. Para Matos (2010) "[...] é necessário des-
naturalizar o conceito de paz. São muitos os que acreditam que
estar em 'paz' é 'conservar-se passivo', 'sem voz'" (2010, P.36).
Assim, o conceito de paz positiva está ligado à justiça e à sus-
tentabilidade, aos direitos humanos e à democracia. (op cit).

Como afirma Boff (2007, P.37), "a paz não nasce por ela
mesma. Ela é sempre fruto de valores, comportamentos e re-
lações que são vividos previamente. O resultado feliz é então
a paz, talvez o bem mais ansiado e necessário da humanidade
atual". As dificuldades de produção da cultura de paz apresen-
tadas por Almeida, Abreu e Barreira parecem

esbarrar na ausência de políticaspúblicas capazesde
dividir renda, permitir acesso a condiçõesbásicas de
moradiae saúde,pressupondoessencialmenteoacesso
a serviçosde justiça que sejammenosviolentose não
agridam o cidadão comumcom a morosidade,o des-
casoe a ineficiência(ALMEIDA, ABREU, BARREIRA,
2003, P.187).

Na verdade, as políticas públicas surgem recheadas de
ações que buscam minimizar as situações opressoras e desi-
guais com as quais convivea população. Grande parte delas traz
em seu bojo o viés da cultura de paz e da educação para paz.

Nesse sentido, este trabalho pretende apresentar os re-
sultados de uma pesquisa realizada em uma escola da rede
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municipal de ensino de Teresina - PI. A Escola Municipal Rai-
mundo Nonato Monteiro Santana fica localizada na Vila Irmã
Dulce, zona sul de Teresina - PI. Nessa instituição foi implan-
tado o Programa Escola Aberta (PEA), que enfatiza a temática
"Cultura de Paz" e está vinculado à política pública implemen-
tada pelo governo federal, por meio da Secretaria de Forma-
ção Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI/MEC),
que visa dentre outros objetivos, a redução das violências e dos
conflitos no espaço escolar e nas comunidades.

No caso da unidade escolar pesquisada observamos,
por meio de depoimentos orais de profissionais que nela tra-
balham que, desde a sua inauguração no ano de 2008, vêm
ocorrendo vários conflitos nessa escola, desde agressões mo-
rais - palavrões, xingamentos -, atos de vandalismo, amea-
ças, furtos, até agressões físicas entre estudantes (meninas,
meninos). "São tensões fortes afetando significativamente as
convivências, principalmente entre crianças e jovens e destas
com profissionais - educadoras/es, equipe gestora e outros-,
repercutindo negativamente no rendimento escolar das alu-
nas e dos alunos" (BOMFIM, 2001, p.n).

Metodologicamente, este trabalho se constituiu em uma
pesquisa situada naquela que classifica o estudo de caso como
abordagem qualitativa. Para Lüdke e André (2012), o estudo
de caso "incide naquilo que ele tem de único, de particular,
mesmo que posteriormente venha a ficar evidente certas se-
melhanças com outros casos e situações" (LÜDKE; ANDRÉ,
2012, P.17).

Para Creswell (1994), o estudo de caso é definido por
um processo no qual

o pesquisador explora uma simples entidade ou fenô-
meno limitado pelo tempo e atividade (um programa,
evento, processo, instituição ou grupo social) e coleta
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detalhada informação utilizando uma variedade de
procedimentos de coleta de dados durante um período
de tempo definido. (CRESWELL,1994, p.12 apud GIL,
2009, p.6).

Nesta investigação, foram utilizados como métodos teó-
ricos: a pesquisa documental ao realizar leitura de documen-
tos, tais, como: fotografias de atividades realizadas através do
PEA, informativo sobre o PEAno munícipio de Teresina, a Lei
n? 4.078, de 14de janeiro de 2011,que determina a instituição
de Áreas Escolares de Segurança e Cidadania nas ruas do en-
torno das escolas públicas municipais de Teresina e dá outras
providências; observação e entrevistas.

Inicialmente, acreditamos ser necessário situar o leitor
ao local no qual a escola está inserida. Este foi, costumeira-
mente, construído por estigma de lugar. Para Novaes (2003),
"certos endereços também trazem consigo o estigma das áreas
urbanas subjugadas pela violência e a corrupção dos trafican-
tes e da polícia" (NOVAES, 2003, p.122). A Vila Irmã Dulce,
assim conhecida formalmente, não é constituída como bairro,
mas está bastante desenvolvida e apesar dos problemas en-
frentados como saneamento básico, pavimentação, entre ou-
tros, se transformou em uma área de grande desenvolvimen-
to, principalmente, no que se diz respeito ao desenvolvimento
de casas comerciais.

Outros problemas surgem na vila e se referem a fato-
res que podem gerar violências, como a falta de escolas para
crianças, jovens e adultos, falta de hospital, falta de espaços
de lazer, falta de emprego, entre outros.

Os porões periféricos, onde vivem muitos jovens, guar-
dam espaços tortuosos e estreitos por onde se desen-
cadeiam ações e reações cotidianas ao modo de vida da
população. Trata-se de um mundo excluído do espaço
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público (No sentido de H. Arendt) e estigmatizado pelo
imaginário coletivo. São populações sofredoras das
profundas disparidades sociais que rapidamente arras-
tam multidões para o interior da violência (ALMEIDA,
ABREU, BARREIRA, 2003, P.170).

Avisão sobre a Vila Irmã Dulce, ligando-a à questão da
violência, é uma das maiores violências cometidas a ela. Silva
(2005) desenvolveu uma pesquisa intitulada: A BRUXAMÁ
DE TERESINA: Um estudo do estigma sobre a Vila Irmã Dul-
ce como um "lugar violento" (1998 - 2005), na qual afirma
que uma das causas dessa visão é apontada em razão do dis-
curso midiático.

o estigma de "lugar violento" - logo de "pessoas pe-
rigosas" sobre a Vila Irmã Dulce foi construído pela
representação social de violência da polícia e dissemi-
nado pela representação social de violência da imprensa
(SILVA, 200S, p.go).

Para Silva (2005), a real violência advém dos noticiá-
rios midiáticos que envolviam casos rotineiros e isolados, mas
que a imprensa fazia uso desses, tornando a vila mais visível
pela onda da violência. O estigma já traçado implica na rotina
das pessoas que por lá habitam. De acordo com a Coordena-
dora Local do PEA:

É difícil você arrumar um emprego se disser que mora
na Vila Irmã Dulce. As pessoas acham que aqui todo
mundo é bandido e você acaba mentindo, dizendo que
mora em outro bairro (COORDENADORA LOCAL).

Entendemos que tudo isso é reflexo da ausência ou inefi-
cácia de ações concretas, pensadas e por vezes planejadas como
políticas públicas. A afirmativa é corroborada por Bomfim ao
enfatizar que "[...] como em outras lutas pela melhoria de con-
dições de vida nos bairros, observa-se o descaso sistemático
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das autoridades para com as classes populares, não atendendo
às suas reivindicações". (BOMFIM, 1991, p.28S).

Assim, as maiores violências sofridas pela população da
Vila Irmã Dulce referem-se à ausência ou ineficácia de ações
públicas que atendam a atenção primária da saúde e da edu-
cação básica. São razões mais que suficientes, para desenvol-
ver-se neste lugar uma cultura de paz.

Diversos estudos sobre a violência nas escolas demons-
tram que o grande contingente de crianças, jovens e adultos
que frequentam o espaço escolar, bem como as diversas in-
fluências externas referentes a contextos econômicos, polí-
ticos, culturais e sociais, alcançam mais gravidade em razão
do surgimento de armas nas escolas, da disseminação do uso
de drogas e da expansão do fenômeno das gangues, ações
definidas por Charlot (2002) como indisciplina e incivilida-
des. O autor distingue a violência que ocorre na escola como
sendo aquela que se produz dentro do espaço escolar, sem
estar ligada à natureza e às atividades da instituição escolar,
violência à escola que está ligada à natureza e às atividades
da instituição escolar e a violência da escola que é uma vio-
lência institucional, simbólica, que os próprios jovens supor-
tam através da maneira como a instituição e seus agentes os
tratam (CHARLOT, 2002, P-434).

Na Escola Raimundo Nonato Monteiro Santana, foi
evidenciado que as duas primeiras violências institucionais
definidas por Charlot (2002) estão presentes em quase todo
o espaço escolar. São invasões por gangues, pessoas alheias à
escola que roubam, furtam e a depredam. São janelas, portas,
lâmpadas e carteiras quebradas que retratam a deterioração
do prédio. Já a violência da escola ou simbólica, não foi pos-
sível identificar para assumir um posicionamento, haja vista
que as observações neste trabalho ocorreram na instituição,
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prioritariamente, nas ações do PEA nos finais de semana, e,
ocasionalmente, durante a semana.

Em relação a estes fenômenos de violência, os/as ofi-
cinandos/as opinaram que a vila é violenta e negaram ter
praticado ou sofrido violências, mas demonstraram temer as
violências que a percorrem e aos arredores da escola. As re-
presentações de vila violenta apresentadas nas falas dos sujei-
tos requerem a sua aproximação com a ideia de vila violenta
transmitida pela mídia. Vale ressaltar que as concepções des-
ses sujeitos vincula a violência cotidiana como sendo aquela
marcada pela agressão física e, prioritariamente, resultando
em morte.

Quanto à prevenção das violências na escola, a direção
tem tomado algumas providências. Durante o ano de 2012,

houve a elevação em meio metro de seus muros, a construção
de muro intermediário, propiciando o fechamento de acesso à
quadra de esportes e foram colocadas grades que fecham seu
ambiente por todos os lados, parecendo mais uma prisão, de
certo modo mais um tipo de violência manifestada de modo
simbólico.

A escola só pode acionar os órgãos. Eles devemfazer
cumprir a Lei nO 40781, de 14 de janeiro de 2011, que
trata a escola como área de segurança. Até 100 metros
tem que ser iluminada, pavimentada, urbanizada e o
comércio em seu entorno tem que ser inspecionado
para saber os produtos que são vendidos (DIRETOR).

Acredito que as leis existentes nos beneficiam nesses
aspectos, afinal, iluminação, pavimentação, urbanização são
ações essenciais para o desenvolvimento social e comunitário.

1A Lei 4078/2011 encontra-se disponível no endereço eletrônico: <http://www.
teresina.pi.gov.br/dom/doc_diario/DOM1381-21012011.pdf-21012011.pdf>.
Acesso em: 12.10.12
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No entanto, mesmo com esta lei específica aos espaços educa-
cionais, ainda encontram-se essas reclamações por parte dos
gestores.

Essas ações não resolveram os problemas, se antes
o acesso à escola por vândalos e bandidos ocorria por cima
do muro, hoje ocorre através dele. Esse muro esburacado dá
acesso à quadra de esportes da instituição, que atualmente, é
mais um espaço cimentado, com seu alambrado e traves des-
truídos e levados por vândalos.

o Programa Escola Aberta e a Sua Relação com a Cultura de Paz

, O PEA foi implementado pelo Ministério da Educação
(MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, sob a coordenação da Secretaria de Educa-
ção Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADjMEC),
em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEBjMEC)
e com os Ministérios do Trabalho e'Emprego, do Esporte e da
Cultura, contando com a cooperação da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

O Programa Escola Aberta tem por base a experiên-
cia, avaliada como bem-sucedida, da UNESCO com o
"Programa Abrindo Espaços: Educação e Cultura para
a Paz" iniciada em 2000 nos estados do Rio de Janeiro
e Pernambuco, e posteriormente implementada em
outras regiões do país. (BRASIL,RESOLUÇÃO,nQ 03,
DE 01.04.2010).

O PEA apresenta objetivos que visam

contribuir para a melhoria da qualidade da educação,
a inclusão social e a construção de uma cultura de paz,
busca fortalecer a integração entre escola e comunida-
de, ampliar as oportunidades de acesso a espaços de
promoção da cidadania e contribuir para a redução da
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violência escolar em unidades localizadas em regiões de
risco e vulnerabilidade social. (BRASIL,2012).

A proposta do PEA, no município de Teresina, apresen-
ta estes objetivos e se propõe

[...] tornar as escolas públicas de educação básica espa-
ços alternativos para o desenvolvimento de atividades
complementares às ações educacionais, melhorando,
assim, a qualidade da educação (PIAUÍ, [s.d]).

° alcance desses ocorre por meio da ampliação da in-
tegração entre escola e comunidade; ampliação das oportu-
nidades de acesso à formação para a cidadania e redução de
violências na comunidade escolar. Possibilitando o fortaleci-
mento e a integração entre escola e comunidade, a amplia-
ção das oportunidades de acesso a espaços de promoção da
cidadania, contribuindo para a redução da violência escolar
em unidades localizadas em regiões de risco e vulnerabilida-
de social e apresenta como slogan: "Escola Aberta, Escola da
Gente - Educação para todos, com todos e para cada um."
(grifo nosso).°PEA enfatiza em seus objetivos a construção de uma
cultura de paz. Percebe-se a paz em uma visão holística e in-
dividual na qual, por ser a pessoa um sujeito em construção
sócio-histórico-cultural, através da educação este pode desen-
volver valores fundamentais aos direitos humanos. Para Car-
valho (2011) "[ ...] o século XXI nasce sob a esperança de que
a educação é o caminho para consolidar uma Cultura de Paz,
calcada em princípios da Educação para a Paz e da Educação
de Valores. (CARVALHO, 2011, p.21S).

Ressaltamos que a diversidade e o conflito existentes na
escola são necessários para construção de uma paz positiva,
tornando-se, assim, um ambiente propício para que seus ato-
res possam chegar às resoluções de conflitos e à (re)construção

6 - MARIA DA (RUZ SOARES DA (UNHA LAURENTlNO· MARIA GESSHEILA MEDEIROS·
39 --=:) MARIA DO (ARMO ALVES DO BOMFIM· FRANCISCO WALDfuo DA SILVA SOUSA



de uma sociedade melhor. Desse modo, Educar para a Paz é
antes de tudo reduzir as desigualdades sociais e os desafios que
vivenciam a educação brasileira, promover práticas dialógicas,
rejeitar as discriminações e vivenciar valores pautados na to-
lerância, na solidariedade e no amor a si mesmo e ao próximo.

As atividades do PEA são desenvolvidas por meio de
atividades e oficinas realizadas durante os finais de semana.
As primeiras oficinas oferecidas pelo PEA na Escola Munici-
pal Raimundo Nonato Monteiro Santana iniciaram no dia 08

de março do ano 2008 e foram até dezembro de 2012, ofere-
cidas 34 tipos oficinas, das quais oito eram permanentes e 26
eram temporárias.

As oficinas permanentes são aquelas que ocorrem du-
rante o ano todo. Geralmente, foram essas atividades que
mais movimentavam o corpo dos jovens: balé clássico, capoei-
ra, futsal, ginástica aeróbica, hip hop, karatê e violão popular.

As oficinas temporárias são oferecidas a qualquer mo-
mento, depende da procura da comunidade, da disponibili-
dade de oficineiros, e dos recursos financeiros e de materiais
disponíveis. No período de 2008 a 2012, o PEA na institui-
ção pesquisada ofereceu em média de 26 tipos de oficinas
artesanato, bijuterias, biscuit bordado (em sandália, traça-
do com fita, oitinho ou vagonite e ponto cruz), bolo casei-
ro, bombom de chocolate, boneca, corte e costura, crochê,
dança, desenho, falso couro, flor de meia, futvôlei, história
em quadrinhos, manicure e pedicure, manutenção em com-
putadores, manutenção em eletrônica, penteado, pintura em
tecido, pizzaiolo, produtos de limpeza, rede, reforço, salga-
dos, e strytee dance (sic).

Os resultados das atividades e oficinas, além de propicia-
rem novas habilidades para os oficinandos, geram produtos que
aquecem o mercado comercial tanto da vila, quanto teresinense
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e são fontes de renda para os oficinandos que, a partir desse
novo aprendizado, podem tornar-se profissionais liberais.

Assim, as ações desenvolvidas a partir do PEA geram
uma cultura de participação cidadã, reconhecimento pessoal e
sentimento de pertencimento à comunidade, os quais refletem
orgulho pelo trabalho realizado, e se constituem como exem-
plos a serem seguidos. Assim, o fato de as instituições ficarem
abertas durante os finais de semana é visto como uma boa
ideia, pois os sujeitos, para além de ensino e aprendizagem e
novas convivências, possibilitam às pessoas com menor poder
aquisitivo financeiro o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, à
formação para o trabalho e a promoção da cultura de paz.
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PRÁTICAS CULTURAIS DE JOVENS TERESINENSES: CONSTRUINDO
CIDADANIA E CULTURA DE PAZ

Edmara de Castro Pinto

[...] necessito simplesmente de seu olhar,
Necessito de um mundo no qual
Não se apague o olhar do outro

(FOUCALT, 1998).

Introdução

Os jovens constituem um dos segmentos da sociedade
mais visados em relação à educação e ao trabalho, contra-
ditoriamente também têm sido alvo de uma avalanche de
denúncias e incriminações relacionando-os a atos de violên-
cia e a desordem. Além dessa relação, não bem-vinda pelos
jovens, eles sofrem pressões da família, da escola, do grupo
que estão inseridos, enfim de todos os segmentos da socie-
dade a se tornarem ativos no meio soêial, no espaço onde
vivem, seja através do aprimoramento de princípios e valo-
res (regras de moral) seja através do consumismo (roupas e
calçados da moda, moto e carro do ano, celular, máquinas
fotográficas, Mp4).

Contudo, o que lhes é imposto ou o que desejam nem
sempre é concretizado, principalmente entre jovens de ca-
madas populares que vivem envolvidos por um conjunto de
faltas materiais e imateriais vivendo em situação de vulnera-
bilidade. Nesse sentido, o que os jovens fazem diante desse
quadro? Muitos se rebelam de forma negativa; comentendo
atos violentos, entram no mundo das drogas, saindo de casa
para morar nas ruas, praticando delinquências (roubos, es-
tupros, homicídios, sequestros). Outros, porém se rebelam
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de forma positiva buscando espaços de socialização onde eles
se autoafirmam por serem autores de criações; sentem nes-
ses espaços a liberdade de inventar e produzir a seu gosto;
reinventando formas de viver sua condição juvenil. É nesses
espaços de socialização que se identificam com outros e, junto
com seus pares, desenvolvem laços afetivos, cultivam valores
comuns ao grupo como a confiança e a lealdade enquanto me-
lhoram a comunicação consigo mesmos e com os seus pares,
possibilitando a multiplicação de uma vivência pela cidadania
e cultura de paz.

Nesse sentido, o presente artigo objetiva analisar como
as práticas culturais de dois movimentos alternativos de Te-
resina, vêm se transformando em elemento estratégico para
enfrentar e combater as violências, a fim de possibilitar mais
oportunidade de expressão, afirmação de identidades, enfim,
expressar as suas subjetividades, objetivando afastar os jo-
vens de situações desafiadoras, tais como o uso de drogas.

Para a prossecução deste objetivo, utilizamos uma
pesquisa com abordagem qualitativa, realizando entrevistas
e aplicando questionários a jovens teresinenses que vêm se
agregando a Movimentos Alternativos, formando grupos de
HIP-HOP, Skatistas, MP3 (Movimento pela Paz na Periferia),
da cidade de Teresina- PI.

Práticas Culturais Juvenis em Movimentos AlteFnativos de Teresina

Nessa pesquisa, foram objetos de estudo dois Movi-
mentos Alternativos', nomeadamente o Grupo de Jovens Ska-

1"Movimentos Alternativos" são organizações, no caso, de jovens de classe média,
das periferias urbanas ou do meio rural que realizam práticas (ações coletivas) de
sociabilidades próprias, a fim de construírem alternativas para suas vidas em várias
dimensões: lazer, política, qualificação profissional, música, esporte, dança, dentre
outras. Não obstante, outros grupos oriundos de periferias urbanas, por viverem
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tistas e Movimentos de Meninos e Meninas de rua e na Rua
(MMMRR). Em Teresina existem inúmeros movimentos e
inúmeras experiências significativas como o MP3 ( Movimen-
to pela Paz na Periferia), Pastoral da Juventude, Tear da Ju-
ventude, Movimento Hip-Hop, dentre outros. Optamos pela
escolha de dois movimentos dada a possibilidade da pesquisa
se tornar muito extensa.

Trabalhamos "Movimentos Alternativos" com a pers-
pectiva de grupos e movimentos que são organizados por
iniciativas juvenis com ou sem o apoio de profissionais, de
pessoas de igrejas, de partidos políticos, de associações, de en-
tidades não governamentais (ONGS) e algumas governamen-
tais (OGS), de escolas de ensino de nível médio e superior,
objetivando criar espaços de lazer, de invenção tecnológica,
de inclusão digital, de criação de estilos musicais (composição
e bandas), de difusão de práticas de esportes, tipos de dança -
afro, o rap e ofunk. (DAYRELL,2005).

O primeiro Movimento Alternativo pesquisado foi o
"Grupo dos Skatistas". Questiona-se a priori, quem são os jo-
vens skatistas pesquisados? São adolescentes (meninas e me-
ninos) que gostam de praticar skate diariamente. Interessam-
-se por música "rap", encontram-se em outras ocasiões para
analisá-Ias. São jovens provenientes de escolas públicas e pri-
vadas, alguns trabalham, mas em sua maioria não trabalham
e nem estudam. Como procedimentos metodológicos, fizemos

em extrema situação de pobreza, por falta de acesso aos bens materiais e imateriais
produzidos pela sociedade e de ausência de acolhida humana (afeto, solidariedade,
apoio moral), impulsionados pela exacerbação de ideias consumistas difundidas
sobretudo pelos meios de comunicação de massa, praticam ações coletivas que
deterioram a dignidade humana (furtos, roubos, assaltos e homicídios), justifica-
das pela lógica de, de um lado, por necessidade de sobrevivência, e de outro, de
denúncia das desigualdades sociais. Há também os grupos de origem ideológica de
ultradireita que, por preconceito, violentam aquelas pessoas que, para eles, estão
fora das normas de suas perspectivas ideológicas.
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contatos com integrantes do grupo, além de visitas no local
em que se reúnem para praticar o skate, em seguida, realiza-
mos entrevistas semiestruturadas, que nos possibilitaram um
certo conhecimento que nos permitiu adentrar no cotidiano
de suas vidas.

Os skatistas não constituem um grupo fechado, pois se
relacionam com outros grupos/ movimentos tais como gru-
pos de rock, música eletrônica e movimento hip hop, partici-
pam também de manifestações públicas lideradas por outros
grupos de movimentos sociais. Por criarem esse espaço de
sociabilidade, elas e eles têm conseguido ressignificar suas vi-
das, seus espaços e seus valores preenchendo lacunas em suas
vivências, ocupando o tempo, como forma de não se envolve-
rem com tráfico de drogas e praticando delinquências

Os jovens skatistas deixam transparecer suas angús-
tias tanto no que se refere às suas vivências quanto as condi-
ções que praticam o skate, mas também mostram o quanto
essa prática têm contribuído para a elevação da autoestima de
cada praticante deste esporte; além disso, constroem valores
como amizade, ajuda mútua, solidariedade nos momentos de
alegria e tristeza. Como percebemos em algumas falas:

Ah, praticar um esporte, estar aqui todos os dias, fa-
zer algo que eu gosto muito, estou muito feliz, aqui fiz
amizades, e é melhor do que estar pedindo dinheiro
na rua, estudo depois venho para cá, nos formamos
uma banda também, eu e alguns colegas daqui, eles
me ajudam, vão lá em casa, escutam minhas dúvidas
na escola. Jovem (F.M.R, 18 anos, skatista).

Eu não vou mentir, antes eu andava em outros lugares,
vivia com os meninos da gangue, não percebia que es-
tava no caminho errado, cheguei a dar muito trabalho
para minha mãe que sempre disse para eu estudar,
mas eu sempre estive bebendo, fumando e vivendo
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algo que não tinha sentido, ai eu cheguei aqui [...] tudo
melhorou,já estou em um programa dejovem aprendiz
ejá estou trabalhando, não deixo defrequentar aqui,
estamos unidos ejá pensamos em produzir os skates e
quem sabe abrir uma empresa com roupas, essas coisas
de esporte. Só que até jazendo coisa boa, muitas são
as pessoas que dão valor, e agora que estamos nessa,
queremos um espaço e mais apoio, aqui é Skate na veia!
(H.L.C. 20 anos, Skatista).

o Movimento de Meninos e Meninas de Rua e na Rua,
segundo movimento pesquisado, tem por objetivo apoiar me-
ninos e meninas nas dimensões afetiva, social e cultural em
que vivem no espaço de rua, bem como buscar e concretizar
estratégias de sobrevivência. Esse movimento foi criado em
1985 por um grupo de jovens pertencentes à Igreja Católica,
principalmente, ligados a Paróquia do bairro Parque Piauí,
atualmente é integrado por crianças de 7 anos a jovens de até
29 anos.

Há vinte e três anos o MMMRR tem capacitado jovens
em habilidades humanas, sociais e profissionais, na tentati-
va desses jovens ingressarem no mercado de trabalho, pois
conforme Dayrell (2005, P.193) o trabalho aparece como uma
condição para maior liberdade e autonomia em relação à fa-
mília, pela possibilidade do consumo de bens pessoalmente
valorizados. Com o trabalho, o jovem tem o sentimento de re-
alização e de liberdade acompanhado de autovalorização, que
é parte do processo de construção de identidade. Ao passo que
o MMMRR difunde suas atividades junto a outros pares; sus-
citam confiança e credibilidade na sociedade no que se refere
às potencialidades juvenis.

Na medida em que criam oportunidade de lazer e tra-
balho para seus integrantes, proporcionam aos jovens a difícil
construção de cidadania, principalmente àqueles que não têm
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acesso nem mesmo a serviços básicos como moradia decen-
te, alimentação adequada, vestuário, emprego, saúde, acesso
á escola e a bens de cultura e lazer, enfim uma qualidade de
vida digna.

A minha vida é muito difícil, sobrevivemos da renda
da minha mãe, ela empregada doméstica, somos 5
irmãos e meu pai não trabalha porque ele é doente.
Aqui é tudo dividido, até mesmo as roupas que nós
vestimos. Falta água, luz. Não há o que fazer, sempre
brincávamos na lama, pois não tínhamos brinquedos.
A minha mae penou muito para que eu conseguisse
uma vaga na escola. Até mesmo para eu estar aqui é
dificil, tem dias que quero vir aqui e não tem como, pois
não tem transporte .... Dinheiro para o onibus.é tudo
difícil, mas me dedico e procuro não faltar, pois aqui
tem tudo que mefazfeliz (M.S.16 anos, integrante do
Grupo MMMRR).

Mesmo assim, os jovens desse movimento têm a opor-
tunidade de construção de amizades, melhorando a comu-
nicação consigo mesmos e com outros, muitas vezes é nesse
movimento que eles escolhem dirigir suas angústias e desejos
na convivência com seus pares. Essas relações de amizade são
fundamentais. Essa é uma característica humana, precisa-
mos do outro como espelho para nos ver, e também somos
espelhos do outro (MATOS, 1998). De igual modo, Maria
Nobre Damasceno, em pesquisa realizada com jovens oriun-'
dos de diversos segmentos sociais, a amizade aparece como
um dos elementos mais importantes das agregações juvenis.
(DAMASCENO, 2001). Dessa forma, todo esse conjunto de
crenças, valores, amizade, constituem a cultura simbólica
em construção desses corpos juvenis. Como lembra Sacristán
(1994, P.70):" Há múltiplas realidades como há multiplas for-
mas de viver e dar sentido à vida".

406 -'=) EDMARA DE CASTRO PINTO



,
Outras atividades identifica das neste grupo de referem

a viagens de intercâmbio que estes sujeitos realizam com ou-
tros grupos promovendo apresentações de palhaço em festas
de aniversário e participação de manifestações públicas. Já até
chegaram a organizar um Tribunal do Menor de caráter na-
cional. Mantém relações com outros movimentos locais como
a Arquidiocese e Paróquias de Teresina- PI, entidades gover-
namentais e não governamentais, outros grupos de MMMRR
de outros estados e voluntários de Paróquias da Itália, França,
Suíça e Estados Unidos.

Porém, as dificuldades que permeiam esse movimento
incluem a exploração por discriminação, preconceitos, estere-
ótipos (ladras e ladrões, trombadinhas, vagabundos, vadios),
discriminação e exploração sexual por parte dos adultos, so-
bretudo das meninas.

Os jovens integrantes desse movimento (re)ssignificam
suas vidas na interação com outros em um espaço sociabiliza-
dor, enquanto elevam a autoestima pelo reconhecimento de
seu potencial de modo a autoafirrnar-se. Nesse movimento,
o jovem sente o apoio acolhedor de adultos e de seus pares
em uma sociedade que não lhes oferece muitas perspectivas
positivas.

Nas oficinas que desenvolvem, eles têm a oportunidade
de ajudar outros jovens da comunidade, isso os faz refletir so-
bre seu papel dentro da escola e na sociedade, isso se torna
importante porque os jovens querem reconhecimento e visi-
bilidade, tornando-se jovens mais ativos na sociedade.
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Cultura de Paz: um Exercício Cultivado pelos Movimentos Alternativos
de Teresina-PI

Em 2006, o OBJUVE-UFPJ2 foi inaugurado no âmbito
do Centro de Ciências da Educação como um núcleo de es-
tudos para desenvolver pesquisas científicas direcionadas, a
priori, aos estudos da Juventude e Cultura de Paz nas escolas.
Foi a partir da inserção desse grupo no Centro de Ciências
da Educação- CCEjUFPI, que muitas pesquisas com a ênfase
nessa temática puderam ser realizadas.

Tradicionalmente, quando se debate sobre a conceitua-
ção de paz, este termo é entendido como um estado de tran-
quilidade, na qual não haveria conflitos, o que seria também
entendido como uma ausência de violência.

Jares (2002), para superar o conceito de paz negativa,
apresenta a paz positiva = um valor que está relacionado a
todas as dimensões da vida. Nele, a paz é, ao mesmo tempo,
resultado das relações humanas e qualidades dessas rela-
ções, isso porque a paz só se constrói nas relações sociais ou
a partir delas. Desta forma, a paz não é entendida como au-
sência de conflitos (MATOS, 2006, 2007), pois por ser ine-
rente às relações sociais, o conflito é também, integrante de
relações humanas pacíficas, tendo em vista que o país com-
porta diferenças, divergências e, até mesmo, oposições, as
quais não são necessariamente, causa de separação ou rom-
pimento dos vínculos.

2 Núcleo criado inicialmente com a coordenação da professora Maria do Carmo
Alves do Bomfim, que juntamente com um grupo de professores e estudantes
levaram a cabo esse projeto de "inovação" na rotina acadêmica do CCE-UFPI. A
partir de 2010, o OBJUVE começou a despertar interesse de muitos estudantes,
professores e comunidade ufpiana e assim passou a alargar também suas linhas
de pesquisa, sendo assim as pesquisas continuam em: 1) Educação e Gênero; 2)
Juventudes, Cultura de Paz eViolências na Escola; 3) Educação e Afrodescendência;
4) Educação e Homofobia na Escola; 5) Educação, Corpo e Sexualidade na Escola.
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Educar para a paz é uma forma particular de educação
em valores. Toda educação leva consigo, consciente e
inconscientemente, a transmissão de determinados
códigos de valores. Educar para a paz pressupõe a edu-
cação a partir de-e para- determinados valores, como a
justiça, a cooperação, a solidariedade, o compromisso,
a autonomia pessoal e coletiva, o respeito, ao mesmo
tempo que questiona os valores contrários a uma cul-
tura de paz, como a discriminaçãom a intolerância, o
etnocentrismo, a obediência cega, a indiferença e a
ausência de solidariedade, o conformismo (JÁRES,
2007, P-4S).

A paz é um processo e estado resultante da prática de
uma cidadania democrática e pluralista (SERRANO, 2002).0

objetivo desses jovens ao se inserirem nesses grupos é de pro-
mover a cultura de Paz, combater as violências, criar laços de
amizade e tornar-se protagonistas de sua vida, além de exer-
cer a cidadania.Ao participarem de movimentos alternativos
os jovens têm a oportunidade de lazer, visto que nos bairros
populares existem poucos lugares adequados para a diversão
saudável, e por não terem acesso aos bens culturais que de-
sejam e tampouco condições financeiras de custear o próprio
lazer, os jovens buscam formas de sociabilidades unindo-se a
grupos em que eles mesmos são os protagonistas de sua pró-
pria vida, possibilitando ser o que Milani denomina de "agen-
tes promotores da paz" (2006, P-4S).

Neste caminhar, ao participarem de grupos, os jovens
são incentivados a terem uma independência relativa, propor-
cionando-os a desenvolverem a participação e responsabili-
dade, pois eles mesmos são autores de criação, têm voz ativa
dentro dos movimentos, e isso se torna importante, uma vez
que os jovens necessitam de espaços para manifestarem suas
opiniões e ideias. Outro elemento que as práticas culturais
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proporcionam aos jovens é a elevação da autoestima. Segundo
captado na fala de um sujeito:

Aqui eu me sinto tão melhor, sinto que estou ajudando
o mundo de algumaforma, que estou fazendo algo de
bom, ajudojovens que estavam na mesma situação que
eu, muitos moradores de rua, lembro dos meus sonhos e
de pedir esmola na rua e nem sequer as pessoas olham
para a gente, a gente ...a gente é invisível, e aqui se im-
portam comigo, com a minha opinião, e vou ajudá-los
no quefor preciso, pois se eupudesse passava o tempo
todo aqui" (G.O.F, 15 anos, integrante do grupo).

Dessa forma, as práticas culturais além de serem cons-
titutivas das identidades juvenis possibilitam a construção
de uma cultura de paz diminuindo as situações de vulnera-
bilidade em que se encontram esses jovens, permitindo-lhes
abandonarem as ganguesê nas quais cometiam, namaioria,
atos violentos, além de ser um exercício de cidadania e uma
oportunidade de difusão de uma vivência juvenil em combate
às violências.

Considerações Finais

Percebemos que os jovens integrantes dos dois movi-
mentos se constroem como sujeitos sociais estabelecendo
relações com o meio social e, por participarem de práticas
culturais, aprendem significados sociais que se apropriam
construindo suas identidades. E através das experiências vi-

3 Ganguesjgaleras são grupos de jovens, mais ou menos estruturados, que se
agregam para criar sociabilidades próprias, através de ações lúdicas até atos de
delinquência. Seus membros mantêm relações de solidariedade tendo como base
uma identidade mesmo que incipiente, mas compartilhada. "Pertencer a uma
ganguejgalera, fazer o jogo de rivalidades são vetares de identidade grupal que
podem levar tanto a novas formas de criatividade - a exemplo dos rappers - como
práticas de delinqüência". (ABRAMOVAYet ai, 2002. P.9S).
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venciadas pelo movimento, estes sujeitos buscam novas prá-
ticas e valores que preencham suas necessidades e aspirações,
dando um novo sentido a suas vidas.

Para além dessa questão, as pesquisas científicas que
desenvolvi, principalmente no que concerne à cultura de paz
e as práticas culturais juvenis contribuiram para minha for-
mação enquanto educadora, e, principalmente pesquisadora,
proporcionando-me a aproximação ao mundo da pesquisa
científica, possibilitando-me amadurecer cientificamente,
participando de diversas atividades de forma a ampliar essa
discussão que merece tão grande destaque na academia.

Assim, todo o processo de aprendizagem que galguei no
âmbito do OBJUVE, se torna, de certa forma, uma oportuni-
dade de contribuição à sociedade, através de pesquisas cien-
tíficas, principalmente à categoria social Juventude. Dessa
forma, essas experiências me creditam a sempre buscar novos
Projetos de Vida, de forma ética e com muita coragem, inspi-
rada em uma decisão muito clara: estudar e atuar como cida-
dã e profissional conhecendo e transformando as realidades
nas quais estous inserida, cultivando valores que substanciam
a dignidade humana, individual e coletivamente, também em
busca de uma paz positiva entre os povos do Sul e do Norte
do Mundo.

Isto posto, fazemos coro com Matos & Nascimento
(2008) quando revelam desejar que as reflexões construídas
ofereçam subsídios para novas ideias e que possam servir de
inspiração para a viabilização de novos caminhos. Em suas
palavras: "Temos de assumir nosso papel de promotores de
uma nova era, de uma nova forma de viver, que pode ser tra-
duzida na proposta de Cultura de paz" (2008, P.76).

PRATICASCULTURAIS,DE JOVENS TERESINENSES: CONSTRUINDO ~IDADANIA E CULTURA DE PAZ =') 411



Referências Bibliográficas

ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary G. Caleidoscópio das
violências nas Escolas. Brasília-DF: Missão Criança, 2006.
DAMASCENO, Maria N. Trajetórias da juventude: Caminhos,
Encruzilhadas, sonhos e expectativas. (2001). In: DAMASCE-
NO, Maria N., MATOS, Kelma S.L. de, VASCONCELOS. José
G. de. (Orgs). Trajetórias da Juventude. 200!.
DAYRELL, Juarez. A música entra em cena: o rap e funk na
socialização da Juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
JARES, Xésus R. Educar para a paz em tempos difíceis. Tra-
dução de Elizabete de Moraes Santana. São Paulo. Palas Athe-
nas, 2007.
MATOS, Kelma S.L. de. Identidade e representação Social:
construções do eu com o outro (1998d) In: THERRIEN, Ân-
gela de S. T., MATOS, Kelma S.L. de (orgs). Identidade e Re-
presentações sociais. Fortaleza: Edições UFC. Cadernos de
Pós-Graduação em Educação, 1998d.
MATOS, Kelma S.L. de &NASCIMENTO. Verônica. S. do. Ar-
ticulando saberes da educação para a paz e educação ambien-
tal: o anúncio de uma nova era. (2008) In: MATOS, Kelma
S.L. de, NASCIMENTO. Verônica. S. do, JUNIOR, Raimundo
N. (Orgs). Cultura de paz do conhecimento à sabedoria. For-
taleza: Edições UFC, 2008. (Coleção Diálogos intempestivos).
MlLANI, F; JESUS, R.; BASTOS, A. Cultura de paz e ambiên-
cias saudáveis em contextos educacionais: a emergência do
adolescente protagonista. In: Revista de educação. Porto Ale-
gre-RS, Ano XXIX, V.2, n. 59, P.369-386, Maio/Agosto 2006.
SACRISTÃ, G & GÓMEZ. Compreender e Transformar o En-
sino. Porto Alegre: Artmed, 1998.
SERRANO, Gloria. Educação em Valores: como educar para
a democracia. 2 ed. Porto Alegre, 2002.

412 """)EDMARA DECASTRO PINTO



EM BUSCA DA ÉTICA NO CONSUMO: PROPOSTA DE SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL PARA OS MERCADINHOS DO MUNiCípIO DE LIMOEIRO DO

NORTE-CE

Veroneide Oliveira Fernandes
Anna Erika Ferreira Lima

Introdução

A Revolução Industrial é considerada um marco para
os problemas ambientais, pois a substituição dos produtos
artes anais pelo modelo de produção fordista ocasionou a ex-
ploração abusiva de matérias-primas, que, além de provocar
a escassez dos recursos naturais, causa a crescente geração de
resíduos sólidos.

Com o crescimento populacional, a problemática da
geração de lixo se torna ainda maior, principalmente devido
às alterações no padrão de vida, que ao serem impulsionadas
pelo capitalismo contribuem para o fortalecimento de uma
sociedade cada vez mais consumista. Nesse contexto, as sa-
colas plásticas usadas com o objetivo de facilitar a satisfação
da rotina produtiva imposta pelo paradigma de crescimento
dominante, constituem um grande desafio a ser enfrentado
para o alcance da sustentabilidade.

Assim sendo, para que ocorra a redução dos impactos
socioambientais causados pela sociedade do consumo é pre-
ciso, indiscutivelmente, abandonar a ética antropocêntrica
enraizada desde o século XVI e adotar a chamada ética am-
biental. Algumas medidas públicas e privadas já estão sendo
promovidas no intuito de reduzir a utilização e a procura pelas
sacolas plásticas. A iniciativa privada passou a investir na dis-
seminação de sacolas reutilizáveis ou retornáveis, tanto para



melhorar o seu desempenho ambiental, como para promover
sua imagem perante os consumidores conscientes.

No que se refere ao poder público, alguns países e ci-
dades brasileiras criaram leis restringindo o uso de sacolas
plásticas nos supermercados, mercadinhos, mercantis e mer-
cearias de seus domínios. Desse modo, o presente trabalho
dedica-se à apresentação de uma proposta voltada para a ur-
gente necessidade de atenuar os efeitos adversos provenien-
tes da utilização indiscriminada de sacolas plásticas.

O Sistema de Gestão Ambiental - SGA proposto foi
idealizado para os mercadinhos do município de Limoeiro do
Norte, distante 200 km da capital cearense e inserido na mi-
crorregião do Baixo Jaguaribe, porém, pode ser adaptado a
qualquer estabelecimento comercial que tenha a finalidade de
restringir o uso de sacolas plásticas.

Da Ética Antropocêntrica à Ética Ambiental

.
Para Grün (1996), a ética antropocêntrica está intima-

mente relacionada à visão mecanicista, em que a natureza
perde sua complexidade e passa a ser compreendida através
do estudo individualizado de suas partes. Juntamente com a
simplificação na natureza está o homem como centro do uni-
verso, que, ao ver a necessidade de dominação do meio natu-
ral, situou-se fora dele, criando o dualismo responsável pela
crise ecológica moderna (GRÜN, 1996).

Assim, o comportamento humano passou a ser forte-
mente norteado pela ética antropocêntrica, que promove a sa-
tisfação das necessidades humanas a qualquer custo, mesmo
que isso ocasione o detrimento da qualidade ambiental. Per-
cebe-se, desse modo, que a solução dos problemas ambientais
depende, fundamentalmente, de uma mudança de comporta-
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mento na produção e consumo de bens, e principalmente na
relação do homem com a natureza.

A ética ecológico-evolucionária, uma das correntes da
ética ambiental para a conservação dos recursos naturais, de-
fende que a natureza é um sistema integrado com processos
e componentes interdependentes, sendo o ser humano um
elemento, devendo, portanto, a crise ecológica ser pensada
numa perspectiva biocêntrica. Outra corrente chamada ética
na conservação dos recursos complementa o pensamento da
primeira ao apoiar a equidade na distribuição dos recursos
entre os atuais e futuros consumidores (ABÍLIO, 2008).

Normas Ambientais Relacionadas à Proposta

A série de normas ISO 14000 veio auxiliar empresas na
obtenção de uma certificação ambiental, sendo preciso que as
mesmas implantem um Sistema de Gestão Ambíental capaz
de reduzir os impactos negativos, gerados na produção, trans-
porte, uso e disposição final de seus produtos (DENARDIN;
VINTER, 2000). A norma ISO 14001'foi criada para capacitar
organizações de todos os tipos e portes, fazendo com que elas
desenvolvam e implementem políticas e objetivos em con-
formidade com os requisitos legais, equilibrando a proteção
ambiental e a prevenção da poluição com as necessidades so-
cioambientais (NBR ISO 14001, 2004).

A figura a seguir mostra a metodologia de um Sistema
de Gestão Ambiental conforme a norma ISO 14001, 2004.

O Sistema de Gestão Ambiental segue a metodologia co-
nhecida como Plan-Do-Check-Act (PDCA)j (Planejar-Execu-
tar-Verificar-Agir). Através dessa metodologia, a norma ISO
14001 adiciona quatro enfoques para a Gestão Ambiental, um
para cada elemento do modelo PDCA.O primeiro diz respeito
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ao comprometimento, expresso através da política ambiental
e do planejamento, e que se caracteriza pela adoção de uma
postura proativa, em que se estabelecem os aspectos ambien-
tais, objetivos, metas, programas, requisitos legais e outros,
necessários para atingir os resultados em concordância com a
política ambiental da organização (SEIFFERT, 2009)

FIGURA1- Metodologia do Sistema de Gestão Ambiental
Fonte: Adaptado da NBR ISO 14001/ 04.

A etapa de execução expressa pelo subsistem a imple-
mentação e operação traz destaque para o ato de prevenir,
que por meio da implantação de processos, procura ressaltar
a importância da proatividade sobre a ação reativa, inclusive
no aspecto financeiro. Nessa etapa está inserida, por exemplo,
a preparação de respostas à emergência. Sendo assim, o pas-
so seguinte, a verificação, torna-se ainda mais indispensável,
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uma vez que é responsável pelo monitoramento, identificação
das não conformidades, avaliação de atendimento a requisitos
legais, lançamento de ações corretivas e preventivas, controle
de registros e auditoria interna (SEIFFERT, 2009).

Por fim, ocorre a revisão crítica ou análise pela admi-
nistração, sendo nesse subsistem a da norma ISO 14001, que
se deve agir para promover a melhoria contínua do Sistema
de Gestão Ambiental (NBR ISO 14001, 2004). Para auxiliar o
Sistema de Gestão Ambiental, existe a ISO 14004, que mesmo
não possuindo caráter de certificação, orienta e fornece infor-
mações à implantação dos requisitos da ISO 1400l.

A versão 2004 da ISO 14001 abriu possibilidade para
que a organização certifique apenas uma planta da produ-
ção, entre outras existentes (SEIFFERT, 2009). Essa altera-
ção é satisfatória para os mercadinhos em geral, uma vez que
a atividade de acondicionamento dos produtos para trans-
porte, pelos consumidores, pode ser tratada isoladamente,
não necessitando assim de alto investimento na implantação
do SGA.

Os Caminhos para a Construção do SGA

A construção do SGAfoi fundamentada na realização de
duas etapas interdependentes. A primeira foi a leitura da te-
mática abordada em livros, anais de eventos científicos e sites
e a segunda corresponde à caracterização da área de estudo.
Para o atendimento da última etapa, foram realizadas visitas
aos mercadinhos, com o objetivo de aplicar questionários jun-
to aos comerciantes, em que se indagou sobre o dispêndio na
compra de sacolas plásticas, informação e interesse sobre as
sacolas reutilizáveis, sensibilidade com a questão ambiental e
conhecimento a respeito da nocividade das sacolas plásticas.
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Em seguida, foram realizadas entrevistas com a popu-
lação do município, visando obter informações a respeito da
(in) satisfação, conhecimento e sensibilização referentes aos
impactos ocasionados pelas sacolas plásticas, bem como suas
possíveis formas de reutilização e o grau de informação e inte-
resse sobre as sacolas retornáveis. Logo após, os questionários
foram avaliados no intuito de analisar a condição de domina-
ção das sacolas plásticas sobre a população, e também caracte-
rizar a disponibilidade à adoção de sacolas reutilizáveis.

Vale ressaltar que houve a preocupação de elaborar
um SGA coerente com a realidade local, sugerindo medidas
simples do ponto de vista financeiro, por se tratar, na maioria
dos casos de microempresas. Outra questão tratada de forma
especial foi a simplicidade da linguagem, tendo em vista que
grande parte dos comerciantes e funcionários de tais estabe-
lecimentos possuem formação escolar de nível médio, ou seja,
o estabelecimento de uma linguagem clara e simples contribui
significativamente para a compreensão do SGApor parte dos
indivíduos em foco.

Falando das Flores: Sistema de Gestão Ambiental

Política Ambiental

MISSÃO:

• Implantar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA),de acor-
do com a norma ISO 14001:2004, capaz de promover o uso
consciente das sacolas plásticas e disseminar a adoção de
sacolas reutilizáveis.

• A disponibilidade indiscriminada de sacolas plásticas pode
gerar impactos adversos aos recursos hídricos, à atmosfera,
à fauna e à flora do nosso planeta.
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• Promoção da capacitação profissional e melhoria contínua
do Sistema de Gestão Ambiental.

• Atendimento à legislação ambiental e absorção da educação
ambiental.

Diretrizes
• Sensibilização e conscientização ambiental de todas as par-

tes envolvidas: funcionários, distribuidores, consumidores
e comunidade em geral.

• Monitoramento, avaliação e revisão do Sistema de Gestão
Ambiental.

• Apontamento de alternativas de boa qualidade e de baixo
custo para acondicionamento de produtos.

Objetivos e Metas
• Objetivo:Reduzir significativamenteouso de sacolasplásticas.
• Meta: Reduzir 10% do consumo de sacolas plásticas no

primeiro trimestre de implementação do SGA.
• Indicador de Resposta: Quantidade de sacolas plásticas

consumidas (número/ /rnês).
• Estratégia: Cobrar pelo consumo das sacolas plásticas.
• Objetivo: Reduzir significativamente o uso de sacolas

plásticas.
• Meta: Reduzir 10% do consumo de sacolas plásticas no

primeiro trimestre de implementação do SGA.
• Indicador de Respostas: Quantidade de sacolas plásticas

consumidas (Número/ /rnês).
• Estratégia: Oferecer sacolas plásticas resistentes, de acordo

com norma ABNT 14.937:2005.
• Objetivo: Disseminar o uso de sacolas reutilizáveis.
• Meta: Reduzir 10% do consumo de sacolas plásticas no

primeiro trimestre de implementação do SGA.
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• Indicador de Respostas: Quantidade de sacolas plásticas
consumidas (número/ /rnês),

• Estratégia: Vender sacolas reutilizáveis a custo de fábrica.
• Objetivo: Conscientizar e sensibilizar os agentes envolvidos

acerca da problemática ambiental.
• Meta: Reduzir 10% do consumo de sacolas plásticas no

primeiro trimestre de implementação do SGA.
• Indicador de Respostas: Quantidade de sacolas plásticas

consumidas (número/ /rnês).
• Estratégia: Promover treinamentos para os funcionários,

realizar palestras com os consumidores, alunos das redes
pública e privada de ensino e participar da semana do meio
ambiente do município, universidades/faculdades e demais
instituições de ensino.

Fase de Implantação

Estrutura e responsabilidade

QUADRO1-Divisão das responsabilidades referentes ao SGA

Responsabilidades Adminis- Funcio- Funcio- Con-
tracão nário 1 nário 2 sultor

Controlar a entrada e a saída
de sacolas plásticas.
Coordenar os programas de
Educacão Ambiental.
Treinar os funcionários.
Realizar comunicação com as
nartes interessadas.
Controlar a documentação
em geral.
Implementar ações correti-
vas e oreventivas.
Realizar análise crítica do
SGA.

Fonte: Atividades de campo (Dezembro 2009).
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É importante saber que esse modelo de estrutura e divi-
são de responsabilidades está sujeito a alterações, em confor-
midade com as especificidades de cada mercadinho, mercan-
til ou mercearia.

• TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIA.

A educação ambiental será desempenhada através de
palestras e minicursos, que envolvam estudo dirigido, amos-
tras de filmes e vídeos relacionados à temática. Essa etapa é
indispensável para que os envolvidos tenham consciência dos
problemas ambientais associados às suas atividades.

• COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Comunicação interna:
Murais;
Cartazes;
Informativos periódicos.

Comunicação externa:
Folder de divulgação do SGA;
Folhetos de associação de classe;
Reuniões abertas ao público.

• FASE DE VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO:

O monitoramento do número de sacolas plásticas con-
sumidas por trimestre será feito por meio do seguinte modelo:
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Objetivo:

QUADRO2 - Matriz de Monitoramento

o
I(~

<"
Financei-

ros

00

~
O

Nome: Data:
Aprovação:

Fonte: Adaptado de Seiffert (2009).
[Assinatura:

• NÃo CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA

QUADRO3 - Relatório de Não conformidade

REIATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE
Emitente: Setor: IData:
Destinatário: Setor: IWRNC:

( ) Ação Corretiva ( ) Ação Preventiva
Fonte: Adaptado de Seiffert (2009).

QUADRO4 - Controle de solicitações de ação corretiva /
preventiva
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Fonte: Adaptado de Seiffert (2009).
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• ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DOCUMENTAL DO SGA

o sistema documental adotado será o centralizado, em
que todos os registros gerados pelo sistema são indexados e
controlados através de uma lista mestra de registros.

QUADRO5 - Sistema de Controle de Registros

REGISTROS

Nome Local! Arquivo
Forma de Arqui-

lndexação
vamento

Tempo de Reten-
Responsável Acesso Disposição

ção

Fonte: Seiffert (2009).

QUADRO6 - Lista mestra de registros

Doeu-
Títu- Códi-

Data
lndexa- Reten- Lo- Departa- mentode Subsis-

10 go ção ção cal mento referên- tema
cia

Fonte: Seiffert (2009).

• REVISÃO CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO

Relação de Itens mínimos a serem discutidos na reu-
nião de revisão crítica:

EM BUSCA DA tTlCA NO CONSUMO: PROPOSTA DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA OS ~
MERCADINHOS DO MUNIC[PIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE '=) 423



• Conveniência, suficiência e efetividade da política ambiental;
• Situação da organização em relação ao atendimento aos

objetivos e metas estabelecidos;
• Nível de implantação do SGA;
• Efetividade de treinamento realizado até o momento;
• Resultados do encaminhamento de ações recomendadas

em reunião prévia.

QUADRO7 - Minuta da reunião de análise crítica pela alta
administração

Minuta de Reunião
Data: I
Local: I

Presentes
Nome Assinatura
OI. I
02. I

, Assuntos Discutidos

Acões a serem tomadas

Fonte: Adaptado de Seiffert (2009).

Tecendo Algumas Considerações Finais

A Educação Ambiental deve ser vista como um instru-
mento capaz de transformar e emancipar pessoas, de modo
que estas consigam desvincular-se de ações, atitudes e com-
portamentos individualistas, que contribuam para a deterio-
ração do ambiente em que vivem.

Assim sendo, os envolvidos devem ser estimulados a
absorverem princípios integrantes da ética ambiental, que
volta-se para a proteção do meio ambiente e defende que as
relações entre os seres vivos são interdependentes e que os
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recursos naturais devem ser usados de forma sustentável,
proporcionando a satisfação das necessidades das atuais e fu-
turas gerações.

O Sistema de Gestão Ambiental vem, portanto, eviden-
ciar a necessidade de evitar ou atenuar o passivo ambiental
oriundo das atividades econômicas, e nesse caso, desempe-
nha importante função social ao possibilitar a geração de ren-
da através da produção de sacolas reutilizáveis.
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APRENDER A COLABORAR, COLABORAR PARA APRENDER: PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS COM SUPORTE COMPUTACIONAL

Maria Auricélia da Silva
Jaiane Ramos Barbosa

José Aires de Castro Filho

Introdução

Na atualidade, o trabalho colaborativo pode ser consi-
derado prática frequente nos diversos segmentos sociais. A
escola pode promover ensino e aprendizagem nessa perspec-
tiva, mediante a participação e a colaboração de educadores e
educandos, visto que a instituição escolar é, por excelência, o
ambiente adequado à vivência de experiências promotoras de
paz, diálogo e colaboração.

Numa sociedade em que valores como respeito ao ou-
tro, diálogo, tolerância e solidariedade são cada vez mais dis-
cutidos e buscados, faz-se necessário- vivenciar práticas co-
laborativas, a fim de que professores e alunos construam o
conhecimento através de interações produtivas, ajuda mútua,
negociação de ideias, aspectos que favorecem as aprendiza-
gens individual e coletiva.

Trata-se não só de aprender a colaborar, mas também
de colaborar para aprender. Nesse processo, o trabalho cola-
borativo impulsiona a vivência de práticas pedagógicas capa-
zes de potencializar a aprendizagem colaborativa, mediante
a apreensão dos conteúdos curriculares e a internalização de
valores e atitudes fundamentais à convivência social e à cons-
trução de uma cultura de paz na escola.

A partir dessas concepções, este trabalho discute a im-
portância das interações colaborativas no processo ensino-
-aprendizagem. Discorre, também, sobre o surgimento, o



conceito e os fundamentos da aprendizagem colaborativa e
como essa perspectiva pode ser desenvolvida com suporte
computacional.

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido numa
escola cearense integrante do Projeto Um Computador por
Aluno (UCA),em que professores e alunos desenvolveram um
projeto colaborativo com o apoio do laptop, da Internet, do
Sistema Online para Criação de Projetos e Comunidades (SÓ-
CRATES)e de ferramentas colaborativas do Google Driue.

A realização dessa experiência demonstrou que é possí-
vel utilizar o laptop e seus aplicativos, bem como recursos di-
gitais online para promover ensino e aprendizagem de alunos
e professores na perspectiva colaborativa e, por conseguinte,
agregar os atores do processo ensino-aprendizagem e produ-
zir relações grupais, solidárias e pacíficas no ambiente escolar.

Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional (CSCL)

Desde o século XVIII, a aprendizagem colaborativa tem
sido estudada por teóricos, pesquisadores e educadores de di-
versas áreas, a fim de preparar seus alunos para os desafios
sociais, que se apresentam fora da escola, em empresas e re-
partições. Torres, Alcântara e Irala (2004) informam que os
diversos segmentos sociais adotam o trabalho em grupo com
o intuito de desenvolver habilidades e produzir coletivamen-
te, em colaboração com outros.

Stahl, Koschman e Suthers (2006) informam que o estu-
do da aprendizagem em grupos teve início antes dos anos 1960.

O movimento da Escola Nova, no começo do século
XX, embasado por teorias de educadores como John
Dewey, Maria Montessori e Jean Piaget, foi uma grande
influência para a Aprendizagem Colaborativa (TORRES;
ALCÂNTARA; IRALA, 2004, p.8).
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As teorias propostas por Piaget e Vygotsky suscitaram
novas reflexões sobre a importância da interação nos proces-
sos de aprendizagem, na década de 1950. A despeito da rea-
lização de estudos e pesquisas nas décadas de 1960 e 1970, a
aprendizagem colaborativa só ganhou popularidade na déca-
da de 1990 (TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004).

A definição mais ampla de aprendizagem colaborativa
é uma situação em que duas ou mais pessoas aprendem ou
tentam aprender alguma coisa juntas. Contudo, esse conceito
ainda se torna vago, em razão das seguintes considerações:
duas ou mais pessoas pode ser interpretado como uma dupla,
um trio, um pequeno grupo, uma comunidade; aprender algo
pode significar várias maneiras de estudar, isto é, através de
um curso, pelo uso de determinado material de estudo, a par-
tir da resolução de problemas, com as práticas cotidianas; a
aprendizagem pode ocorrer face a face ou mediada pelo com-
putador, síncrona ou assincronamente, de acordo com a fre-
quência de tempo utilizada e com a distribuição dos esforços
na realização do trabalho (DILLENBOURG, 1999).

Na verdade, o termo aprendizagem colaborativa encer-
ra a ideia de que a construção do conhecimento requer ne-
gociação entre os integrantes de uma comunidade, que bus-
ca aprender com o diálogo, o trabalho coletivo e o consenso
(TORRES; ALCÂNTARA; IRALA, 2004). É, portanto, uma
maneira de ensinar e aprender que concorre para que a apren-
dizagem seja um processo ativo, dinâmico e interessante.

Na realização de um trabalho colaborativo, cada inte-
grante do grupo é responsável por sua aprendizagem e pela
dos colegas, mediante a formação de uma rede de interações
em torno de um objetivo comum. Panitz (2006) lembra que a
aprendizagem colaborativa sugere um modo singular de lidar
com as habilidades e contribuições dos membros de um gru-
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po, em que há compartilhamento da autoridade, aceitação de
responsabilidades, desenvolvimento de papéis e construção
de consenso. Situações de aprendizagem colaborativa geram
expectativas de que diversas formas de interação aconteçam e
desencadeiem diversas possibilidades de aprendizagem.

O fato de todos os integrantes de determinado grupo
terem a possibilidade de propor ideias e soluções para de-
terminada situação, compartilhar informações e serem coau-
tores em todo o processo de criação faz com que alunos e
professores tornem-se corresponsáveis pela aprendizagem
um do outro e aumente a responsabilidade com o ensino-
-aprendizagem.

Quando esses processos de conhecimento e aprendi-
zagem são oportunizados pelo uso do computador, usa-se a
nomenclatura Aprendizagem Colaborativa com Suporte Com-
putacional (CSCL). Stahl, Koschman e Suthers (2006, p.i) as-
severam que "a CSCL é um ramo emergente das ciências da
aprendizagem que estuda como as pessoas podem aprender
em grupo com o auxílio do computador".

A CSCLé considerada uma área de estudo relativamen-
te nova, que evoluiu rapidamente em razão da sua interligação
com outras ciências da aprendizagem. Em 1983, ocorreu um
workshop em San Diego, que abordou o tema Aprendizagem
Colaborativa com Suporte Computacional, mas somente em
1989 a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
organizou um evento na Itália. Esse evento seria a primeira
passagem pública e internacional no qual o termo "aprendi-
zagem colaborativa com suporte computacional" seria utiliza-
do. Contudo, a primeira conferência propriamente dita sobre
CSCLocorreu somente em 1995. Desde então, eventos na área
começaram a ser realizados pelo menos a cada dois anos, em
âmbito nacional e internacional.
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A ascensão da CSCL revela a rejeição a softwares que
estimulavam a aprendizagem individualista por volta dos
anos 1990. Antes disso, contudo, alguns eventos já levanta-
vam questionamentos sobre a CSCL.

A partir do interesse pelo estudo dessa área, desenvol-
veu-se uma comunidade de pesquisa voltada para o estudo
dessa temática, denominada CSCL. Stahl, Koschman e Su-
thers (2006) esclarecem que as pesquisas sobre CSCL pas-
saram a investigar como os computadores poderiam reunir
pessoas para aprender de forma colaborativa em grupos e co-
munidades de aprendizagem. Esse esforço coletivo constitui
formas de aprender colaborativamente, compartilhando o co-
nhecimento, com o suporte do computador.

Nessa perspectiva, foi desenvolvido o projeto que será
abordado a seguir, utilizando o laptop na situação um-para-
-um para a produção coletiva do conhecimento. Serão descri-
tos os procedimentos metodológicos, o projeto realizado e os
resultados alcançados, com ênfase no olhar dos professores e
dos alunos sobre a experiência vivenciada.

Procedimentos Metodológicos

Neste trabalho, foi utilizada a pesquisa participante,
já que os pesquisadores são integrantes da equipe de forma-
ção do Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e poderiam
mesclar a formação dos professores com o acompanhamen-
to das atividades na escola. Desse modo, o trabalho realizado
alinha-se com o pensamento de Demo (2008, p.111),quando
afirma que a pesquisa participante "pode ser vista como parti-
cipação baseada na pesquisa".

Auxiliar determinado grupo a refletir, identificar seu
contexto, analisar criticamente a realidade e buscar as pos-
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síveis soluções que podem surgir do apoio prestado por espe-
cialistas para apoiar o grupo no encaminhamento das ações
são funções da pesquisa participante. Desse modo, não existe
um modelo único de pesquisa participante, mas a adaptação
do processo às condições efetivas do grupo em questão (BO-
TERF, 1984).

Em razão de tais prerrogativas, essa modalidade de
pesquisa adequou-se ao trabalho realizado pelo grupo de pro-
fessores e alunos do 8° ano de uma escola contemplada com
o Projeto UCA no estado do Ceará. O grupo de professores
desejava experimentar novas formas de utilizar o laptop edu-
cacional para subsidiar o trabalho pedagógico e, face à par-
ceria realizada com as pesquisadoras formadoras (Pi e P2), o
processo foi construí do e vivenciado ao longo de quatro meses
(setembro a dezembro de 2012).

Ao longo desse período, foram desenvolvidas ativida-
des de análise dos planos de curso, planejamento coletivo dos
professores acompanhados pelas pesquisadoras, realização
de entrevistas e observação de professores e alunos em ati-
vidade. Todo esse processo foi registrado em áudio, vídeo e
fotografias.

Os recursos utilizados para a realização do trabalho fo-
ram: o livro e o filme Viagem ao Centro da Terra, o editor de
texto Writer, o ambiente virtual colaborativo Sócrates (Sis-
tema Online para Criação de Projetos e Comunidades) e fer-
ramentas colaborativas do Google Drive (texto, formulário,
slides). O laptop educacional conectado à internet ofereceu o
suporte, e as ferramentas citadas promoveram a comunicação
e a interação síncronas e assíncronas entre professores, entre
alunos e entre professores e alunos por meio de emails, fó-
runs, diário de bordo e mensagens no Sócrates, além da pro-
dução de atividades usando recursos do Google Drive.
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Esse processo, vivenciado em forma de projeto colabo-
rativo, será descrito a seguir.

Planejamento, Execução e Resultados

Inicialmente, ocorreram conversas com os professores
acerca dos conteúdos que estavam sendo trabalhados com
os alunos e sobre a perspectiva de realizar um trabalho cola-
borativo, que envolvesse docentes e alunos e contasse com o
suporte dos recursos digitais para favorecer a interação entre
os alunos das duas turmas de 8° ano, que funcionavam em
turnos diferentes.

Ficou combinado que o contato entre os alunos das duas
turmas com vistas à produção das atividades seria tão somente
virtual, já que eles residiam em diferentes pontos da comunida-
de e a grande maioria depende do transporte escolar disponi-
bilizado pela prefeitura municipal para se deslocar até a escola.

Os encontros com os professores aconteciam no dia do
planejamento semanal de cada um, sendo que eles planeja-
vam em dias diferentes: DI às quintas, D2 às terças e D3 às
quartas-feiras. Para que os três professores tomassem conhe-
cimento das atividades planejadas pelos colegas juntamente
com uma das pesquisadoras, foi criado e compartilhado um
texto no Google Does, a fim de que todos pudessem sugerir,
discordar ou modificar o planejamento. Além disso, os horá-
rios de intervalo eram utilizados para conversas rápidas que
envolviam os três professores e a pesquisadora PI.

Assim, o trabalho foi sendo construído coletiva e cola-
borativamente. A ideia de partir do gênero ficção científica
surgiu do conteúdo que o DI estava começando a trabalhar
com os alunos, constante no plano de curso. Os outros dois
professores concordaram com a ideia e, como o livro a ser tra-
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balhado foi Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, ficou
combinado que a pesquisadora PI também leria o livro e veria
os conteúdos presentes no texto, que poderiam ser trabalha-
dos nas diversas disciplinas. Sobre esse modo de planejar as
atividades, o professor DI afirmou:

Quando a gente elabora um projeto antes de iniciar, a
gente sabe que todo planejamento é flexível, no decorrer
do trabalho você vai ver que algumas partes precisam
ser modificadas, você tira, acrescenta. Desta forma, com
certeza, é bem mais produtivo.

o rol de conteúdos por disciplina foi compartilhado em
um documento no Google Does, e os professores seleciona-
ram aqueles que tinham relação com sua disciplina e com os
conteúdos que estavam sendo estudados naquela etapa. As-
sim, foram definidas as atividades que os professores desen-
volveriam com seus alunos.

Ao DI coube a elaboração de uma esquete teatral de um
episódio do livro por grupo de alunos para encenação ao fi-
nal do projeto, além da produção de contos de ficção científica
para a montagem de um livro digital. O D2 se encarregou do
tratamento estatístico dos dados de duas enquetes realizadas
no Google Forms com os alunos, uma para a escolha do nome
do projeto e outra sobre as preferências de leitura dos alunos
do 8° ano, durante as aulas de Matemática; em Ciências, o D2
explorou com os alunos conteúdos como formação de vulcões,
regiões do oceano, minerais encontrados na Terra, camadas
da crosta terrestre, tipos de vegetação e rochas da Terra; o D3
optou por trabalhar com autores de ficção científica america-
nos e ingleses e suas principais obras, para aproveitar os con-
teúdos da disciplina Inglês. Sobre o desenvolvimento dessas
atividades, o D2 afirmou: "É uma novidade, eu tô achando
interessante, quero até aprender mais pra usar isso aí. Até
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os alunos, pelo primeiro momento que nós tivemos com eles,
vi que eles gostaram muito".

Osprofessores foram desenvolvendo, ao longo da etapa,
as atividades com alunos, levando as propostas e sugerindo
ideias sobre diversas maneiras de realizá-Ias. Os alunos das
duas turmas foram distribuídos em cinco grupos, por cores
diferentes. Para que a colaboração online fosse favorecida, os
dois grupos de mesma cor em ambas as turmas desenvolviam
a mesma atividade, que era compartilhada e realizada através
do Sócrates e das ferramentas do Google Driue.

A Participação dos Alunos

Em todos os encontros do projeto, os alunos foram
estimulados a trabalhar de forma colaborativa em prol da
construção de algum material ou da discussão de temas pre-
viamente pensados durante os encontros de planejamento re-
alizados pelos professores participantes do projeto. Os alunos
usavam alguma ferramenta do laptop como intermediador do
processo desenvolvido, mas em alguns casos ocorreram ativi-
dades colaborativas sem o uso da tecnologia.

O primeiro contato com os alunos se deu na aula da
professora de Português. Durante esse encontro, fez-se a ex-
plicação sobre como seria desenvolvido o projeto, bem como
seus objetivos e metas. Logo no primeiro momento, foi feita
uma sondagem dos alunos que possuíam conta de email no
Google e explicado que essa conta seria necessária para parti-
cipar das atividades online do projeto.

Nesse primeiro momento, percebeu-se que a maioria
dos alunos fazia uso do computador somente na escola e al-
guns utilizavam apenas de forma superficial, como foi o caso
da utilidade e usabilidade de uma conta de email. Sobre essa
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informação, a aluna A1, quando questionada pela pesquisa-
dora P2, sobre a frequência com que utilizava o computador,
informou que só usava na escola, pois não dispunha desse re-
curso em casa e não frequentava lan house.

Durante o primeiro encontro, foram criados os emails
dos alunos e explicada sua funcionalidade. Enquanto isso, os
demais alunos iam sendo cadastrados no Sócrates, ambiente
virtual de aprendizagem que também foi usado como uma das
ferramentas para promover interação entre os participantes.

A proposta do projeto foi apresentada aos alunos no
primeiro encontro e, a partir de então, professores e alunos
passaram a construir o formato que esse projeto teria. Du-
rante os encontros seguintes, todas as atividades e escolhas
realizadas foram feitas de forma colaborativa, valorizando a
opinião do outro.

A escolha do nome do projeto foi uma das atividades
desenvolvidas. Os alunos sugeriram nomes para o projeto,
durante o segundo encontro. Já no terceiro encontro, eles
participaram de uma enquete online, criada no Google For-
ms, objetivando promover a escolha do nome do projeto, além
de continuar o processo de cadastro no ambiente Sócrates, a
partir da inserção de dados e fotos. Nesse mesmo dia, os alu-
nos tiveram que fazer uma produção textual, em dupla, sobre
o filme Viagem ao Centro da Terra. Utilizaram o editor de
texto para digitação e um laptop por dupla. Em seguida, os
alunos socializaram suas produções com os colegas através da
leitura e pastagem nos seus portfólios do ambiente Sócrates.

Ao final da primeira semana e início da segunda sema-
na do projeto, com o quarto encontro, uma nova fase de ações,
produções e construção do roteiro da peça teve início. Nes-
se encontro, os alunos foram divididos por equipes e alguns
anunciados como líderes desses grupos. A escolha dos líderes
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foi, anteriormente, discutida entre os professores. Alguns cri-
térios para essa escolha estavam relacionados ao desempenho
do aluno e à participação nas atividades. Os demais alunos
foram divididos a partir de uma técnica de uso das cores na
qual cada aluno deveria escolher um marcado r de texto nas
seguintes cores (amarelo, verde, vermelho, laranja, azul), an-
teriormente confeccionado pela pesquisadora PI.

Dessa forma, durante o referido encontro, o Di fez
questão de explicar o papel dos líderes e acrescentar que o
fato de ser líder da equipe não significava que ele deveria fa-
zer sozinho todas as atividades do grupo. Em seguida, citou o
nome dos cinco alunos, pediu para que eles se retirassem da
sala e esperassem no corredor. Durante o tempo de espera dos
cinco líderes no corredor, eles também tiveram que escolher
seus marcadores de cores diferentes. Assim, ao entrar na sala,
deveriam se juntar aos alunos que haviam escolhido marca-
dores de mesma cor.

Depois de formados os grupos de trabalho, os alunos
passaram a realizar as atividades do projeto com os respecti-
vos membros de suas equipes, mâs essa divisão não impediu
que ocorressem interação e situações de ajuda mútua entre os
integrantes dos grupos distintos.

Além das interações presenciais e no ambiente colabo-
rativo Sócrates, muitas foram as atividades realizadas pelos
alunos utilizando o laptop e as ferramentas do Google Drioe.
Entre elas, as atividades de Ciências, desenvolvida pelo D2,
em que as equipes deveriam pesquisar, com a ajuda da inter-
net, temas como vegetação, solo, vulcões e camadas do ocea-
no e, em seguida, criar uma apresentação de slides, usando a
ferramenta de apresentação do Google, com imagens e texto.

Na disciplina de Inglês, as equipes deveriam escolher
um autor, na lista de nomes anteriormente criada, pesquisar
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sua biografia e obras mais importantes, produzir slides na
ferramenta de apresentação do Google e, em seguida, postar
no portfólio do Sócrates o material produzido para que todos
tomassem conhecimento. Durante essa atividade, o aluno A2,
componente da equipe azul, assim que viu a lista, sugeriu in-
cluir a autora J. K. Rowling. Segundo ele, a autora de Harry
Potter não poderia faltar. Então, a autora foi inserida, e ele
convenceu sua equipe a pesquisá-la. Essa ação do aluno A2
demonstrou que, além de uma decisão tomada colaborativa-
mente, a decisão da equipe não estava centrada na figura do
aluno líder, fatores que caracterizam o trabalho colaborativo.

Os encontros seguintes foram realizados com foco na
construção da culminância do projeto: divisão dos persona-
gens para a peça teatral, ensaios, construção de painéis sobre
Júlio Verne e sua obra, biografia, resenha das obras princi-
pais, dentre outros. No último encontro do projeto, durante
a culminância, os alunos apresentaram cartazes confecciona-
dos nas aulas de Português, apresentaram slides criados nas
aulas de Ciências.

Além disso, ocorreu a premiação de uma aluna que ga-
nhou o concurso para a escolha da capa do livro de ficção cien-
tífica, impresso e digital. Todos os alunos receberam a versão
impressa do livro de conto de ficção científica produzido pelos
alunos e, disponibilizada a versão online'. Também foi home-
nageado o aluno cuja sugestão de nome para o projeto foi o
mais votado pelas duas turmas. Foram homenageados alunos,
professores, gestores, entregues certificados de participação
aos alunos, realizado sorteio de livros entre os alunos e doa-
das obras e de Júlio Verne à biblioteca da Escola.

1Disponível em http://www.calameo.com/read/oo152285454d3ee44ofa9
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Considerações Finais

A colaboração e o uso de recursos tecnológicos como
suporte à aprendizagem em rede foram evidenciados duran-
te a realização deste trabalho. Todas as atividades, do início
à culminância do projeto, foram planejadas e executadas de
forma colaborativa, de modo que as duas turmas de alunos
participaram das decisões e trabalharam para que tais deci-
sões fossem cumpridas pelos grupos de trabalho.

A participação docente foi fundamental. Os professo-
res empenharam-se no planejamento e no acompanhamento
das atividades, mantiveram contato e diálogos constantes, de
modo a priorizar o trabalho colaborativo.

A realização das atividades demonstrou o envolvimento
dos grupos de uma forma que permitiu aos alunos mostrar
seus interesses, habilidades, níveis diferenciados de produti-
vidade e alguns conflitos, naturais da vivência grupal.

O uso do laptop e da Internet favoreceu, sobremaneira,
o trabalho em rede, sem os quais não teria sido possível que
as duas turmas envolvidas no projeto, que frequentem a esco-
la em turnos diferentes, sem encontros presenciais previstos
em razão da dificuldade de deslocamento devido à distância
das residências dos alunos até a unidade escolar, realizassem
um trabalho colaborativo. O ambiente colaborativo Sócrates e
as ferramentas do Google ofereceram o suporte necessário à
produção e divulgação do material produzido por professores
e alunos.

Assim, percebe-se que a realização de projetos colabo-
rativos não é apenas possível, como desejável, uma vez que fa-
vorece a interdisciplinaridade, a produção coletiva, o ensino,
a aprendizagem e a formação de uma cultura de paz na escola.
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o AMOR NA CIDADE: PERCURSOS AFETIVOS EAMADORES

Lidia Valesca Pimentel

Sentidos do Amor: Diálogos Possíveis

Refletir sobre o amor e traduzir as suas manifestações é
um esforço de compreensão multidisciplinar e complexa que
envolve um direcionamento para o pensar socioantropológico,
sua dimensão humana e filosófica. O amor não se pode deci-
frar com os rigores de uma ciência positivista ou com catego-
rias rígidas, ao contrário, é um pensar que se faz costurando os
pensamentos afins e integrando com tipo de olhar, como diria
Machado Pais (2006), intrometido e comprometido.

Enxergar o amor, em vez das efemeridades das rela-
ções e das práticas utilitaristas e reducionistas na cidade, é
possível quando lançamos um olhar para as coisas miúdas
que ocorrem cotidiano. É, portanto, um modo de ver e sen-
tir a cidade, que o pesquisador encontra as reciprocidades
positivas, tornando possível perceber movimentos quase in-
visíveis, perceptíveis apenas quando olhamos "de dentro e
de perto".

Proponho uma "etnografia do amor", uma escrita da ex-
periência e da percepção, quando o pesquisador decide focar
o olhar numa direção e se lançar em seu próprio percurso afe-
tivo na cidade. Sem desejar omitir as contradições pertinentes
ao convívio social e a fragmentação da contemporaneidade,
que pode provocar a solidão, o isolamento e o conflito de in-
teresses, o foco desta reflexão se situa numa direção oposta.
Focaliza o olhar para o entendimento das manifestações amo-
rosas na cidade, situando o amor como "uma pratica amado-
ra" (LINHARES e PIMENTEL, 2012).
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Encontro aporte no "paradigma da dádiva" (CAILLÉ,
2002) que sugere novos rumos para pensar os vínculos so-
ciais. Nesse pensamento, a dádiva é gesto social universal que
compreende em dar, receber e redistribuir. O seu fundamento
primeiro está no pensamento de Marcel Maus no seu ensaio
sobre a dádiva. No dizer de Martins (2005) a dádiva está im-
buída nas relações humanas como vinculo social e encontra-
-Ia, é, portanto, um exercício de olhar:

Trata-se de observar prioritariamente no cotidiano,
não os atores e as estruturas, mas o que circula entre
os atores a favor do vinculo social [...] a dádiva está
presente em todas as partes e não diz respeito apenas
a momentos isolados e descontínuos da realidade. O
que circula tem vários nomes: chama-se dinheiro, car-
ros, moveis, roupas, mas também sorrisos, gentilezas,
palavras, hospitalidades, presentes, serviços gratuitos.
(MARTINS, 2005 P.56).

Acrescento que o amor é fio condutor da dádiva en-
quanto relação de reciprocidade solidária. É uma categoria
filosófica, moral e política, mas teve inicio no muito antes na
cosmologia grega, que revela que o amor é o movimento que
sustenta o mundo. Hesíodo, poeta grego do secoVIII a.C. pro-
clama no seu poema numinoso que Eros é uma força vital que
garante a continuidade do ovo primordial engendrada pela
noite, que em duas metades fez a terra e o céu. Foi Eros que
possibilitou a integração entre todos os seres da terra. Eros é
força avassaladora, não há ser que se possa opor resistência.

Na tradição grega, o nascimento de Eros teve várias ver-
sões desde que Hesíodo pronunciou a sua teogonia, contudo,
foi no pensamento de Platão, na obra O Banquete, que o amor
ganha significações humanas, pois ele estava imerso no ideal
antropológico socrático de amor, que o entende como Paidéia.
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A Paidéia do amor em Sócrates é, antes de tudo, vivida
na relação como o outro, uma atitude amorosa. O amor é um
agente educativo e ao mesmo tempo ativado pela busca de um
ideal ético, que é o bem, o belo e justo. Desse modo não há um
"objeto do meu amor", mas uma relação de amor, que se con-
cretiza tanto na esfera publica, como na esfera privada da vida.

I

OAmor na Cidade

A cidade é originalmente um espaço da convivência. Em
sua dupla dimensão, urbe e polis, é impossível pensar a cida-
de sem admitir a sua essência política integradora e caótica ao
mesmo tempo. No pensamento de Aristóteles a felicidade só
existe na convivência dos homens na cidade, que se expressa
como amor filia (amizade) traduzindo em força política que
possibilita a própria vida no espaço público e no bem comum.

Por isso, a cidade em sua essência é o lugar do cidadão e
/ onde ele se realiza espiritualmente, como diz Hannah Arendt

(2003 P.6S) os homens ingressavam na esfera pública por
desejarem que algo seu, ou algo que tinha em comum com
outros, fosse mais permanente que as suas vidas terrenas.
No pensamento de Arendt, a experiência vivida no espaço pú-
blico é práxis, a ação humana que se viabiliza pelo diálogo,
possibilitando um espaço comum e nele os interesses coleti-
vos que podem traduzir-se por cidadania ativa.

O amor é, portanto, um sentimento humano que se rea-
liza para o outro, ele encontra a sua existência no convívio e
nunca fora dele, e, desse modo, distingue-se da noção de amor
romântico, que está sempre centrado em si mesmo. A sua con-
cretização ocorre na tolerância, na convivência e na aceitação
do outro, convertendo-se como diz Aguiar (2010) em amor
mundi, um amor próprio dos homens nos interesses comuns.
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A modernidade com o seu projeto capitalista, promo-
veu, dentre outras coisas, o desaparecimento do amor como
sentimento humano que se realiza na esfera pública, isto por-
que a aridez e o declínio do espaço público são as característi-
cas eminentes da sociedade de consumo e das relações econô-
micas mediadas pelo dinheiro. O amor fraterno reduziu-se ao
convívio intimo dos amigos eleitos e ao amor romântico, como
sentimento privado que une duas pessoas na intimidade.

Noplano da convivênciahumana, avida na metrópole cau-
sou um isolamento e a perda da aptidão para intercambiar expe-
riências. Nessa díreção, Simmel (1973) refere-se à atitude blasé,
como um embotamento dos sentimentos que reduz e protege o
indivíduo dos estímulos provocados pela metrópole, desenvol-
vendo um tipo de comportamento racionalista e impessoal.

O isolamento e a solidão da metrópole promoveram
uma fragmentação do indivíduo e um afrouxamento dos laços
sociais, como diz José Machado Pais, a solidão como desliga-
mento e desencontro:

Quando o outro está fisicamente próximo, mas social-
mente distante, quando nos muros do silencio não
deixam nem ouvir o que o outro tem para dizer, então o
conceito de solidão pode desenhar-se como apropriado,
se expressa uma quebra dos laços sociais que afectam a
o sentido da vida (PAIS, 2006 P.19).

O que ocorreu no padrão moderno de comportamento
na metrópole foi um esforço para não ver, nem tocar o outro,
uma desilusão e um desencantamento com o todo. O cidadão
comum tende a realizar uma "libertação do outro" e do es-
tranho. Suas interações parecem estar circunscritas aos mais
íntimos, ao grupo familiar ou a seu grupo seleto, resistindo à
concretização do amor mundi, pensado por Hannah Arendt
Acrescentam-se a isso, os interesses de classe e a segregação
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espacial que provoca o isolamento de um determinado grupo
em detrimento do convívio coletivo.

Apartir da perspectiva de que a metrópole contemporâ-
nea é uma miríade de acontecimentos fugidios, circunstancia-
das pelo acaso, podemos dizer que a sua dimensão politica foi
obscurecida pela urbe, que é sua materialidade e sua existên-
cia metafórica aludida pelo concreto, como também pela ação
perversa do mercado que reduziu as pessoas a meros objetos.

Se a vida é marcada pela velocidade das ruas e pela in-
certeza, como podem ocorrer os encontros amorosos na me-
trópole? Um caminho possível é compreender que Eros pode
ser circunstanciado por uma força que tende a transpor os
acasos da cidade grande. Eros realiza a transgressão dos cir-
cuitos na cidade nos conduzindo ao desvio dos percursos roti-
neiros que pode nos levar a um encontro amoroso. Nesse caso,
o amor, como força erótica, ganha enlevo num outra tempo-
ralidade que se distingue do tempo Cronos, manifestado por
uma disciplina rígida que faz com que os roteiros nunca sejam
alterados, sob pretexto de não se poder perder tempo.

Os fluxos dos encontros amorosos ocorrem num movi-
mento que opõe a Cronos, remetendo a Kairós, que permite
o instante e o irremediável. Na tradição grega, Kairós atua
numa luta incessante contra Cronos, que é dócil, que se mani-
festa como modelo de regularidade e de repetição em seu bai-
lado cíclico. Kairés, ao contrário, é saltitante, acrobata, que
desorienta (MATOS, 1997).

Na tradição cristã, kairós é um tempo divino que trans-
cende os sentidos humanos. Uma atuação de Deus irremedi-
ável. O destino? Nessa direção, cabe aos homens a sabedoria
do agir em cada tempo, como escrito no livro do Eclesiastes:

Debaixo do céu há um momento para tudo, e um tempo
para certo para cada coisa. tempo para nascer e para
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morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o
que foi plantado. Tempo para matar e tempo para curar.
Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo
para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e
tempo para dançar. Tempo para jogar pedras e tempo
para recolher as pedras jogadas. Tempo para abraçar
e tempo para separar. Tempo para procurar e tempo
para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar
fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo
para falar e tempo para calar. Tempo para amar e tempo
para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz.
(ECLESIASTES 3,1-8).

Olgária Matos (1997) reflete que desde a tradição grega
o amor tem o seu lugar na dialética entre Eros e Logos, se
opondo a separação entre razão e sentimento, conduzindo os
homens "a arte de capturar o instante", de poder decifrar os
seus sinais e transformá-lo em conhecimento que é sabedo-
ria. Por isso, o amor pode surgir na circunstancialidade e na
imprevisibilidade do momento. É ação que se manifesta nas
trocas simbólicas da dádiva, como pensou Caillé (2009)

Dessa maneira, na cidade se desdobram gestos miúdos,
inúmeras redes de relacionamentos que se sustentam no es-
paço público, intercambiadas pela dádiva. Elas são pura ma-
nifestação desinteressada, no sentido de ser ação sem utilida- .
de última. Elas são motivadas pelo afeto e pela solidariedade,
promovendo outros percursos na cidade.

Os Percursos Afetivos e Amadores na Cidade

Amador é uma prática amorosa. A prática amadora é
um movimento que se concretiza na interação com o outro
e, portanto, ocorre num plano relacional e ao mesmo tempo
como individuação. Um tipo de amor que se compreende por
sua prática (LINHARES e PIMENTEL, 2012).
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o amador vive a cidade de modo diferente, ele age não
somente como um bom cidadão, cumprindo as suas obriga-
ções morais, ele expõe a sua condição humana altruísta onde
viver para si é a condição de viver uns com os outros. Por isso,
o lugar do amador é a cidade como um todo, mesmo que seus
circuitos solidários estejam circunscritos a um território.

Para oamador, fazer obem não éuma prática utilitarista,
que busca no sistema de trocas as vantagens e recompensas.
Ao contrário, ele tem sua motivação numa opção política e, ou,
ao mesmo tempo, numa motivação crística, isto é, seus gestos
amorosos podem ser percebidos tanto na proposta universal
de caridade ou no engajamento político militante. Nesse caso,
suas ações com frequência são dirigidas para a promoção e
defesa dos direitos humanos, tendo como campo de experiên-
cia a práxis educativa, na concretização de uma cultura de paz
e para um comportamento ético da cidadania ativa.

Os percursos dos amadores são propícios aos encontros
porque há afeto e abertura em seu caminhar pela cidade. Ele
não está desatento, pois seu olhar captura o outro. q seu enga-
jamento social é percebido nas manifestações do voluntariado
espontâneo e despretensioso, como também pela articulação
política engajada, sua intencionalidade é frequentemente so-
lidária e caridosa, na radicalidade do ideal cristão, entendida
aqui como o próprio amor universal.

Dessa forma, a caridade não pode ser pensada como
uma "performance", isto é, um ritual ou uma a ação utilitá-
ria, em que o outro é objeto da compaixão, ao contrário, a
caridade se expressa por uma nova relação entre os sujeitos.
O próprio amor em ação, como escreveu Paulo de Tarso na
carta aos Coríntios, "o amor não se porta inconvenientemen-
te, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não
suspeita mal".
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Tanto nas narrativas de Paulo de Tarso, como também em
diversas passagens do Novo Testamento, o amor aparece como
o fundamento da prática cristã. Na parábola do Bom Samarita-
no, no Evangelho de Lucas, conhecida como "narrativa a viagem
a Jerusalém" (DUTRA, 2011), pode ser considerada como um
prática amadora radical, pois o Samaritano amou aquele que
não era o seu próximo, um homem qualquer deitado na estrada.
Como diz Dutra (2011) na história do bom samaritano esse era
o único que não foi identificado porque ele era um excluído do
seu tempo, invisível para todos os outros que por ali passaram.
O gesto do bom samaritano é a o sentido da caridade.

Nesse sentido, é necessário entender a caridade em
sua essência e distingui-Ia das visões pejorativas comumente
anunciadas como assistencialismo e paternalismo é tarefa pri-
mordial para o entendimento da ação amadora. O oposto da
caridade é ação técnica da assistência social, que toma outro
com o usuário do sistema de garantia de direitos, a quem o
Estado tem obrigação de assistir. Essas ações possuem o seu
valor no mundo contemporâneo e não cabe aqui uma crítica,
mas é fundamental separá-Ia da ação amorosa. A assistência
social na contemporaneidade atende ao critério de direito e
justiça social, mas não podem ser confundidas com a caridade.

São gestos similares ao do bom samaritano que vejo
quando observo as práticas amadoras. Tomando por base em-
pírica as ações desenvolvida no Grupo Espírita Casa da Sopa',
podemos situar o amador numa relação intersubjetiva. Sua
prática está fundada no acolhimento das diferenças e no diá-
logo de experiências.

O amador voluntário da Casa da Sopa não estranha a
aparência física da pessoa em situação de rua, nem mesmo

1o grupo Espírita Casa da Sopa é uma instituição social sem fins lucrativos que
atende a população de rua de Fortaleza.
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rejeita o seu contato corporal. Seu corpo não colide, ao contra-
rio, o envolve. No registro dos trabalhos na casa", pude per-
ceber gestos sutis de acolhimento, como o abraço, o aperto
da mão, chamar a pessoa em situação de rua pelo nome, a
disposição para a conversa no atendimento fraterno, o "banco
de ajuda", entre outros dirigidos a população de rua.

A população de rua é um segmento social constituído
por pessoas que perderam os vínculos familiares, ou possuem
esses vínculos fragilizados e, por motivos diversos, dormem
permanente ou circunstancialmente em espaços públicos.
Parte da experiência das grandes cidades, a sua existência se
confunde com tantos outros personagens da cena urbana que
ocupam os espaços públicos, como os mendigos, catadores
de materiais recicláveis, michês, prostitutas e tantos outros
tramam uma rede de vínculos e sociabilidades típicas do uni-
verso da rua. São sujeitos nômades, percorrem vários espaços
da cidade. Tendo com ponto fixo, comum ente, o lugar onde
dormem, e parte dele para outros espaçQs, principalmente,
aqueles localizados no Centro da cidade e nos bairros adja-
centes. É o nomadismo do morador de rua que faz dele um
ator invisível na cidade.

A Casa da Sopa é pioneira no cuidado social com a po-
pulação de rua, vem construindo uma práxis sobre a popula-
ção de rua que pode ser traduzida como uma experiência de
amor entre os seus voluntários

No poema "Anjos da noite">, o olhar do amador percebe
ao mesmo tempo a beleza e o horror, pois ele pode capturar

2 Sobre as atividades na Casa da Sopa, ver a dissertação de ERBERELI, Ligia Ro-
drigues. Fluidoterapia como racionalidade em saúde: contexto do cuidado para
com os sujeitos em situação de rua realizado GECS .
3 Anjos da Noite foi escrito por Leonardo Rodrigues por ocasião do trabalho de
registro fotográfico da pessoa em situação de rua em Fortaleza.
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na relação com outro, a sua subjetividade. O amador diz: "[ ... ]
renunciaram a tudo, sobrou pouco para se preocupar. Des-
cuidou-se do vestir e não quer mais pentes para disciplinar os
cabelos [...] pode ser que os homens durmam enquanto tran-
sitam apressados para o seus trabalhos desacordados para a
presença dos anjos, que de passos lentos caminham para ou-
tra direção ..." No texto, o amador foge das típicas nomeações
de mendigo, morador de rua, sofredor entre outras, pois para
ele o humano aparece enquanto ser que é de fato. Seu olhar
captura a interioridade e a transcendência do ser.
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PERCURSOS DO INViSíVEL: REFLEXÕES SOBRE A VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Silva na Garcia de Andrade Lima

Parece ser cada vez mais atual discorrer acerca da Popu-
lação em Situação de Rua. Alguns autores chegam a conside-
rá-los como um "fenômeno" que cada vez mais tem ganhado
espaço em discussões no meio acadêmico, na sociedade civil e
como público-alvo de ações por parte do Poder Público e das
organizações não governamentais.

Na Academia, são considerados como uma rica fonte de
estudos, alvo principal das Ciências Humanas e Sociais. Na
sociedade civil, oscilam entre o estigma de criminalidade, o
de "coitadinho" - usuário preferencial de ações puramente
assistencialistas, e o de sujeito de direitos e deveres; restando
ao Poder Público ações higienistas, a omissão e mais recente-
mente, a complexa tarefa de se pensar ações intersetoriais de
enfrentamento à problemática - o que tem representado um
grande avanço nesta década.

Os moradores de rua, enquanto um fenômeno tipica-
mente urbano estão presentes desde o renascimento das ci-
dades nos séculos XVe XVI, segundo diversos autores. O pro-
blema de morar nas ruas ej ou tirar sua subsistência delas não
é um fenômeno da vida urbana contemporânea, remete, pelo
menos, ao renas cimento das cidades, no início do capitalismo,
quando pensadores, como Max e Engels, por meio do pensa-
mento político, e romancistas, como Vitor Hugo, através da
obra literária Os Miseráveis, já sinalizavam para a existência
dos miseráveis.

No começo do século XVII, intrigados com a grande mi-
gração de famintos para as grandes cidades, instigados pela
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própria estrutura do poder local, os ingleses instituíram polí-
ticas públicas voltadas para a remediação da pobreza em seus
locais de origem. Já na França, em 1789, a Revolução burgue-
sa teve como grandes aliados na sua base de sustentação os
mais pobres e miseráveis (BURSZTYN,2000).

Várias são as expressões que os definem. Em seu livro
Vidas de Rua, Rosa (2004) identifica cerca de cem expressões
que estariam relacionadas aos moradores de rua. Expressões
quase sempre permeadas de preconceito, legitimando certas
ações por parte da sociedade e do próprio Poder Público.

A Organização das Nações Unidas - ONU - considera
a população em situação de rua como Homeless, definindo-
-os como aqueles moradores sem um abrigo, que se inclua no
âmbito dos alojamentos habitáveis. Já na França, utiliza-se o
termo SDF (san domicile fixe), para definir "aqueles que não
possuem um domicílio fixo ou uma moradia convencional"
(GIORGETII, 2006, p.20).

Tais conceitos são generalistas para os padrões da reali-
dade brasileira. No Brasil, um dos primeiros conceitos acerca
da População em Situação de Rua foi elaborado pela Organi-
zação do Auxílio Fraterno da cidade de São Paulo - OAFjSP,
uma das primeiras instituições a trabalhar com esse segmento
populacional, definindo-a como:

[...] conjunto de pessoas com características socioló-
gicas e psicológicas especiais que se expressam numa
[dificuldade de adaptação à vida em sociedade}. São
os mendigos, prostitutas, alcoólatras, migrantes, recém-
-chegados, psicopatas, egressos de prisão, menores
abandonados, toxicômanos, etc. (OAF 1978 apud ROSA
2004)·

A definição acima citada reflete o que os moradores de
rua representavam para a sociedade em geral. Eram consi-
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derados como indivíduos que possuíam problemas compor-
tamentais e até mesmo de caráter. Felizmente, as atuais de-
finições acerca da População em Situação de Rua levam em
consideração outros fatores, buscando romper como estigma
moralista de análise, ainda que para o senso comum eles con-
tinuem sendo "desajustados sociais" que insistem em trans-
gredir o espaço público, realizando nele atividades que são
lícitas apenas ao âmbito doméstico.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome-MDS, a fim de legitimar a prioridade no atendimento
ao segmento, elaborou um conceito de morador de rua, con-
vocando para isso instituições movimentos sociais, prefeitu-
ras e teóricos, a saber:

Grupo populacional heterogêneo constituído por pesso-
as que possuem em comum a garantia da sobrevivência
por meio de atividades produtivas desenvolvidas nas
ruas, os vinculos familiares interrompidos e a não re-
ferência de moradia regular (FERRElRA e MACHADO,
2004, p.uo).

A rua tanto pode se constituir num abrigo para os que,
sem recursos, dormem circunstancialmente em logradouros
públicos quanto pode constituir-se em local principal de habi-
tação e de estabelecimento de diversifica das redes de relações.
"Essas situações podem ser dispostas num continuum, tendo
como referência o tempo de rua; à proporção que aumenta
o tempo, se torna estável a condição de morador" (VIEIRA,
1992, P.53). Baseada nisso, a autora identifica três situações
quanto à permanência na rua. O "ficar na rua", "estar na rua"
e o "ser da rua".

O ficar na rua se reporta àqueles que estão circunstan-
cialmente na rua e ainda não possuem um vínculo de relações
solidificado com a mesma. A dimensão do estar na rua, se refe-
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re àqueles que embora, recentemente na rua, já estabeleceram
vínculos de amizade com outros moradores de rua e adotam
estratégias próprias de quem vive na rua há mais tempo. A úl-
tima dimensão é o ser de rua, neste ponto a ruajá se apoderou
do indivíduo. Ele já está adaptado à vivência na rua, conhe-
cendo seus "atalhos", a rede de sobrevivência e estabelecendo
uma teia de relações pessoais com aqueles que perpassam seu
cotidiano sob a forma de instituições ou passantes.

É interessante considerar que embora muitos morado-
res de rua já estejam há bastante tempo nas rua, nem todos
possuem essa mobilidade ou racionalidade na apropriação
dessas estratégias, uma vez que muitos sofrem de transtornos
mentais de diferentes natureza e realizam um percurso pela
cidade definido por Pimentel (2005) como "percursos deli-
rantes", além disso, há uma acentuada perda de perspectivas
para o futuro.

Mais, como eles chegaram à rua? Ou como a rua che-
gou até eles? Muitos já possuíam uma vivência de rua desde
a infância, outros romperam com suas famílias por motivos
diversos, outros foram vítimas do tráfico ej ou uso de drogas
ou ainda do desemprego. Entretanto, se as justificativas para
se chegar às ruas são as mais variadas, o mesmo não ocorre
com o discurso de saída das mesmas.

Em geral, o discurso de saída da rua está muitas vezes
pautado na alegativa da entrada no mercado de trabalho, no
deixar da droga, ou talvez no retorno ao seio familiar. Certos
que sua trajetória de rua ou sua desgraça estão colocadas devi-
do à escassez de trabalho, e que tudo poderia ser transforma-
do, quase como num conto de fadas, caso uma oportunidade
de trabalho lhes fosse oferecida. De acordo com Jares (2002)
perder as esperanças nas possibilidades da transformação so-
cial é um dos fatores mais negativos que a ideologia neoliberal
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tem gerado. Os trabalhadores têm medo das consequências
da globalização, vão dormir com a incerteza do trabalho na
manhã seguinte.

É fundamental compreendermos que o aspecto da es-
cassez do trabalho deve ser levado em consideração, contudo
é um elemento potencializador e não definido r, essa questão
perpassa também pela subjetividade do indivíduo que a par-
tir do auxílio de elementos externos à sua vontade, poderá
ser impulsionado, por desejo próprio, a sair dessa condição
de vulnerabilidade social. Segundo Peres (1997) esse aspecto
aponta para reforma íntima do homem, em que há a transfor-
mação de velhos hábitos, para o novo indivíduo, livre das más
tendências.

É importante pontuar que esses atores desde que apre-
sentados à rua necessitam de acolhimento e atendimento para
realizar o caminho de volta, pois o ambiente da rua por si só é
hostil e insalubre, destituindo por vezes a dignidade, a mora-
lidade e a paz dos indivíduos. Contribui sobremaneira com a
perpetuação da violência e o comprometimento da ética, so-
bressaltando os instintos mais primitivos do homem.

A violência é um dos aspectos mais pautados na rua,
pois a disputa pela vida dá-se quase que minuto a minuto.
Como ter paz quando o direito à moradia é violado? Como
ter paz quando o direito a dignidade humana é transgredido?
Como ter paz quando os direitos humanos são usurpados?

Apaz é um fenômenoamploecomplexoqueexigeuma
compreensãomultidimensional.Aomesmotempo,uma
compreensão ampla da paz exige uma compreensão
ampla da violência,conceitoque é a antítese de paz e
de não-guerra [...] a paz refere-sea uma estrutura e a
relações sociais caracterizadaspela ausência de todo
tipo de violênciae pela presençadejustiça, igualdade,
respeitoe liberdade (JARES,2002, P.131).
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Até a década de 1990, ° que se tinham eram algumas
ações assistenciais locais, longe ainda da eficácia pretendida,
limitadas às velhas políticas de abrigamento ou políticas de
deportação do problema. Outras ações eram desenvolvidas
pela sociedade civil, especialmente grupos religiosos, ou por
pessoas que penalizadas pela absoluta situação de miséria e
desprezo que os moradores de rua estavam, desenvolviam al-
gumas ações de caridade, que, em suma, limitavam-se a ofe-
recer comida ou agasalhos.

Historicamente, as políticas de atendimento aos mora-
dores de rua, desenvolvidas pelo poder público era de reco-
nhecê-los indistintamente como mendigos e/ou vagabundos.°processo de reordenamento do espaço público das cidades
brasileiras do final do século XIX, sob o viés da medicina so-
cial, promoveu mudanças de hábitos e controle do espaço pú-
blico, retirando tudo o que poderia ser considerado um obstá-
culo à modernidade.

Uma política de "caça aos mendigos" é instaurada,
visando à "eliminação de esmoleres, pedintes, indigentes,
ébrios, prostitutas e quaisquer outros grupos marginais das
áreas centrais da cidade," (SEVCENKO, 1995, P.34), os que
exerciam "profissões de miséría'", tinham sua presença tole-
rada nos novos espaços surgidos, mas estavam sob a vigilân-
cia constante das autoridades locais.

1A descrição de João do Rio (1905) citada por Sevcenko em sua obra, sobre as
"profissões de miséria" e a forma como esses "profissionais" eram tratados, lem-
bram a condição atual a qual são submetidos um grande número de catadores de
material reciclável. "Todos esses pobres seres tristes vivem do cisco, do que cai nas
sarjetas, [...] são os heróis da utilidade; os que apanham o inútil para sobreviver. [...]
os papeleiros; os cavaqueiros, que revolviam lixo em busca de objetos e materiais
vendáveis; os chumbeiros, apanha dores de resto de chumbo. [...] A polícia não os
prende, e, na boemia das ruas, os desgraçados são ainda explorados pelos adelos,
pelos ferros-velho" (SEVCENKO, 1995. p.60).
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É pertinente frisar que essa política de retirada de
"vagabundos" (entendidos aqui por aqueles que não tinham
residências fixas) de circulação e de caça aos mendigos pela
polícia, se estabeleceu por todo o território nacional e que per-
durou durante muito tempo como principal prática junto a
esse segmento. Em Fortaleza, por exemplo, as ações profiláti-
cas visavam o imenso contingente de migrantes, expulsos do
campo pela seca que enxergavam na capital alencarina possi-
bilidades de sobrevivência.

A seca trazia consigo uma condição de miséria ao campo.
O campo, por sua vez, se deslocava com sua miséria para o perí-
metro urbano da cidade de Fortaleza. Grandes arraiais ou abar-
racamentos eram construí dos nas áreas marginais ao perímetro
central, para evitar que as levas de retirantes se instalassem nas
recém-reformadas praças da cidade, desassossegassem seus ha-
bitantes e prejudicassem o estado sanitário da mesma.

Durante a seca de 1877/1879 eram treze abarracamen-
tos: Meireles, esta época considerado zona marginal, realida-
de bem diferente da atual, onde é considerado bairro de elite
com um dos melhores IDH's do município 0,974; Aldeota,
considerado hoje também bairro nobre, cerca de 35,97% dos
domicílios têm renda superior a 20 salários mínimos; São
Luiz, Pajehú, Boa Esperança, Alto da Pimenta, Benfica, São
Sebastião, Alto do Moinho, Alagoa Secca, Jacarecanga, Via
Férrea e Engenheiros", Paralela a essa política de confina-
mento da pobreza aos subúrbios, outra política adotada pelo
governo provincial cearense para combater os efeitos da seca
foi a chamada "expatriação forçada" dos retirantes para cida-
des do sul e para o Amazonas.

2 MESQUITA, A. Cecília. A seca desenha a cidade. Revista Fortaleza. Fortaleza,
n.g, maio. 2006.
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Desta forma, o atendimento à população de rua brasi-
leira, na verdade é uma continuação da política destinada aos
pobres e miseráveis que data desde o período colonial bra-
sileiro, alternou-se entre a repressão por parte do Estado e
a caridade e filantropia por parte de instituições religiosas e
mais recentemente, estabelecimentos comerciais.

Por que olhar para o que não se quer ver? Para que se
preocupar com aquilo que ninguém se ocupa? Observar o
invisível, para quê? Tais questões são recorrentes do pensa-
mento humano velado, cujo teor não deve ser revelado, a fim
de não trazer constrangimentos, e remete a um sistema onde
cada um tem seu lugar social e transgredi-lo é inaceitável.

Dentro desta perspectiva, os anos 1990 marcam uma
mudança de concepção, por parte do Estado acerca do aten-
dimento aos moradores de rua que começa a entendê-los
como público-alvo prioritário, entretanto, vale ressaltar que
uma rede de atendimento à população em situação de rua na
cidade de Fortaleza formada por instituições religiosas já fa-
zia esse atendimento de forma acolhedora e eficaz há muito
tempo, entre elas estão: Pastoral do Povo de Rua, Refeitório
São Vicente de Paulo, Grupo Espírita Casa da Sopa, Fundação
Ana Lima entre outras, dando prioridade ao aspecto do amor,
acolhida, paz e fraternidade. Muitas pessoas se agregam nessa
rede de solidariedade na intenção de trabalhar em favor desse
público, em geral nos atendimentos socioassistenciais desen-
volvidos por essas entidades.

Interessante destacar que essa rede de instituições, em
número de atendimento, no processo de recuperação de saí-
da das ruas, tem logrado bastante êxito, talvez pelo distancia-
mento da metodologia do Estado laico, e a partir de técnicas
pautadas na transformação do homem por meio da democra-
cia e dos direitos humanos, no que diz respeito ao aspecto reli-
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gioso. Parafraseando Jares (2002, p.129) "paz, direitos huma-
nos e direito à paz estão tão intimamente interconectados que
a realização de uns exige a realização dos outros."

É inegável a participação positiva que essas entidades
têm dado no cenário social na perspectiva da recuperação e
na elaboração de projetos de vida desses homens de rua que
tiveram seus sonhos esquecidos e se veem na iminência de se
reencontrar consigo mesmos. Devemos, no entanto, ressaltar
que essas instituições são feitas por pessoas que acreditam
que ainda há possibilidade de acolhida, refazimento, de en-
contro com a paz.

Desta forma, entendemos que existe um público lá fora
que está a nossa espera, tentando se recuperar do contato
nocivo que a rua pode provocar, das armadilhas da falsa li-
berdade, da droga, do desamor, da desesperança, da falta de
políticas públicas e do abandono do Estado e do outro que o
esqueceu. à mercê do limbo. Este indivíduo encontra-se entre
um mundo e outro, na invisibilidade, gritando sua dor para
a sociedade, para que ela reflita e se sensibilize sobre a sua
condição e que possa por meio de atitudes concretas gerar ho-
mens mais justos e um mundo mais pacífico.
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A PAZ E MODElOS DE REALIDADE

Claudia Maria Moura Pierre

Há, basicamente, dois modelos de realidade que indi-
cam como percebemos o mundo. São concepções diferentes
sobre a maneira de percebermos. O processo perceptivo en-
volve sempre a relação entre sujeito/objeto ou observador/
observado.

O primeiro modelo é aquele em que outorgamos total
autonomia ao objeto. O objeto é considerado completamente
independente do sujeito, sendo este um mero agente passivo
das informações dadas por ele (objeto).

O segundo modelo é o que professa a nova episternolo-
gia, baseado nas investigações da Física Quântica e na Teoria
dos Sistemas Vivos. Segundo o novo paradigma, a realidade
não é independente do observador que a observa. A realidade
é sujeito-dependente. O objeto observado não é independente
do observador.

De acordo com o modelo da proposto pela ciência "obje-
tiva", achamos que o mundo que percebemos é independente
de nós. Apenas apreendemos as impressões que ele nos con-
cede. Este primeiro modelo é o que é mais aceito, consciente-
mente ou não, por nós.

Segundo este paradigma, consideramos que há uma
preponderância do objeto sobre o sujeito. Somos meros cap-
tadores de informações vindas de fora. É essa ideia que justi-
fica nossos julgamentos. Achamos que não imprimimos nosso
ser quando estamos julgando, mas considerando que existe a
exterioridade independente de nós, é o exterior que nos mos-
tra o real, não tendo nada a ver conosco. Mesmo quando afir-
mamos que alguém é bom, mau, inocente ou culpado, sempre



achamos que ele é o que é independente de como olhamos
para ele. Seria um dado objetivo.

Nossos comportamentos, posicionamentos e pensa-
mentos têm origem nessa concepção de que há um mundo fora
de nós sobre o qual não temos influência. Somos espectado-
res, marionetes e muitas vezes, carrascos, tudo fundamentado
na objetividade da realidade. Desta maneira, perdemos todo o
nosso poder e o delegamos ao que está fora. Nós mesmos nos
despojamos do poder e o colocamos à mercê do mundo exter-
no e do acaso. É também essa concepção dá respaldo a todo o
vitimismo que sofremos. Acreditamos que somos vítimas de
um mundo ameaçador que existe independente de nós.

Essa ideia da exterioridade do mundo, totalmente inde-
pendente de nós, está tão entranhada em nosso ser que, mesmo
estudando a física quântica, a teoria dos sistemas vivos e os es-
critos dos iluminados, dificilmente levamos esse entendimento
para a nossa vida cotidiana. Continuamos a agir como se fôsse-
mos meros espectadores e joguetes dos acontecimentos.

Para confrontar esta ideia, apresentaremos uma expe-
riência realizada por um famoso neurobiólogo. Uma expe-
riência com sombra de cores foi reproduzida por Humberto
Maturana (1984), doutor em Biologia formado pela Univer-
sidade de Harvard. Ei-la: Um jogo de luz foi projetado sobre
dois bastões: uma luz branca em um holofote e uma luz bran-
ca com celofane vermelho em outro holofote. A cor de sombra
resultante desse jogo de luz é azul-esverdeada. Não há cum-
primento de onda dessa cor senão apenas uma distribuição
própria da luz branca.

Diante disso, Humberto Maturana afirma que nossa
experiência de um mundo colorido é, literalmente, indepen-
dente da composição em longitude de onda da luz provenien-
te das cenas que olhamos. Isso significa que as cores não são
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propriedades das coisas em si; vemos as cores porque esta-
mos constituídos de forma que a perturbação do meio resul-
ta numa resposta em nossa retina, tal que podemos ver um
mundo colorido. De acordo com as experiências realizadas,
infere-se que "não vemos o 'espaço do mundo', vivemos nosso
campo visual, não vemos as 'cores' do mundo, vivemos nosso
espaço cromático" (MATURANA e VARELA, 2001, p.28).

Emoção e Sujeito Que Percebe

Percebemos a partir de uma base emocional. A emoção
é o que dá origem à percepção que, por sua vez, condiciona
toda conduta. Mesmo os não humanos agem de uma maneira
ou de outra, conforme estejam com medo, ou assustados ou a
partir da rejeição a outro ser vivo. As emoções são a base de
toda conduta, porque a conduta é a expressão operacional das
emoções. As condutas serão diferentes conforme as emoções
que lhe dão origem.

As emoções orientam a percepção e a percepção orienta
a ação. Conforme temos medo ou sentimos amor, vamos per-
ceber "o mundo" com temor ou amorosidade. E agiremos em
conformidade com nossa percepção.

Nossa conduta, portanto, é uma decorrência de nossa
percepção; conforme percebemos, agimos. E nós percebemos
a partir do amor ou do medo. Quando nascemos, se tivermos
uma base amorosa, isto ficará impresso em nossa psique de
modo que passamos a ter uma percepção de um mundo mais
amoroso; - nos relacionamentos, no trabalho, nos aconteci-
mentos cotidianos, passamos a ter uma conduta mais amorosa.

Se, ao contrário sofrermos algum trauma ou não tivermos
dedicada afetividade, teremos alguns problemas relacionais,
porque vamos interpretar o mundo como ameaçador ou árido.
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Vale ressaltar que é, fundamentalmente, o sentimento
de que somos "seres separados" que nos provê a sensação de
isolamento e medo. Nossa experiência humana é baseada no
medo. Todos, sem exceção, temos medos, que assumem for-
mas variáveis. Omedo é parte intrínseca de nossa experiência.

Já foi dito que percebemos a partir de duas emoções
básicas - amor e medo. Então o que dizer das outras: inveja,
ciúme, ganância, mágoa? A inveja é medo de que você não
consiga ser ou ter como seu vizinho, o ciúme é medo de per-
der o objeto de prazer, aliado ao desejo de posse, a ganância é
medo de não ter o suficiente para viver o que se quer, mágoa
é ausência de amor. Todas as outras modalidades emocionais
são medos com vestimentas diferentes.

A partir do entendimento de que as emoções são deter-
minantes na maneira como percebemos o mundo, podemos
afirmar que nossa visão advém de nossas emoções. O modo
como percebemos o real, portanto, não é exterior a nós, consi-
derando que são nossos estados emocionais que vão configu-
rar nossa realidade.

Partimos do pressuposto de que a visão da emoção
pode vir a suplantar a visão física. Mesmo uma rosa será vis-
ta de uma forma ou outra, conforme tenhamos sensibilidade
ou não, conforme estejamos num estado de relaxamento ou
preocupação. Ela poderá ser, até mesmo, imperceptível, se
simplesmente estivermos muito apressados. Não importa se o
céu está azul e os jardins cheios de flores, não conseguiremos
ver a beleza se estivermos muito tristes e, quando tudo está
bem, tudo vemos com bons olhos.

Continuando o raciocínio anterior, podemos afirmar que
não existe um "lindo dia" deper se. Odia será lindo se a emoção
assim o permitir. Mesmo fenômenos físicos englobam o estado
emocional do sujeito. Por exemplo, podemos não escutar um
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barulho se estivermos muito concentrados em uma tarefa, se
estivermos muito preocupados ou perdidos em pensamentos.
Verifica-se, assim, que mesmo um sentido como a audição pre-
cisa de um estado emocional propício para poder funcionar.

Se o mundo percebido depende do estado emocional do
sujeito, isto significa claramente que o que é percebido o é se-
gundouma emoção ou outra. Ou seja, há sempre maneiras di-
ferentes de percepção do mundo dependendo do estado emo-
cional. Então, nunca há uma apreensão do real independente
do sujeito. Parafraseando Maturana (2001, P.31) que afirma
que "tudo o que é dito é dito por um observador', afirmamos
que "tudo que é percebido é percebido por um sujeito".

Se a percepção sempre será vinculada a um estado
emocional, poderemos dar respostas diferentes a uma mesma
situação, dependendo de nosso emocionar em momentos di-
versos. Se estivermos mais pacíficos, ou mais agitados, nossas
percepções e condutas serão diferentes.

O mundo é percebido de forma diferente dependendo
das estruturas psíquicas daquele que percebe e de sua emo-
ção no momento que percebe. As reações e condutas também
serão diferentes. Uma situação de desemprego, por exem-
plo, fará com que uma pessoa entre em profunda depressão
e a mesma situação fará com que outra pessoa a encare como
uma oportunidade para desbravar novos caminhos. Outro
exemplo é que, diante de uma brincadeira igual, alguns res-
ponderão como se tivessem sofrido uma ofensa, enquanto ou-
tros poderão reagir com gargalhadas. Sobre mesmos aconte-
cimentos, haverá percepções diferentes e, portanto, respostas
diferentes.

Portanto, o mesmo fenômeno suscitará respostas desi-
guais por pessoas diferentes ou respostas desiguais pela mes-
ma pessoa, quando está em estado emocional diferente. Disto
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inferimos que o importante não é o que acontece, mas como
respondemos ao que acontece. Não se trata da realidade em
si, mas de como o observador a compreende.

Essa assunção de que a visão é influenciada pelos es-
tados emocionais, se circunscreve no modelo perceptivo em
que o observador configura a realidade a partir de sua estru-
tura biológica e psíquica. Pois que o observado (que podem
ser pessoas e situações) será visto de uma maneira ou de outra
conforme o estado emocional do sujeito. Segundo Um Curso
em Milagres, trata-se justamente da Lei da percepção: o que é
visto reflete o estado de mente de quem percebe. (p.710)

Medo e Separação Observador/Observado

o medo é uma emoção que surge justamente pela no-
ção da exterioridade de um mundo independente de nós. Ele
acontece quando tememos algo que existe fora e que nos ame-
dronta. O medo surge do senso de separatividade: existe um
outro, estranho a nós que pode nos atacar, de quem podemos
ser vítimas.

Emocionalmente, podemos enxergar o mundo com
olhos amorosos ou com o olhar do medo. Em verdade, só ve-
remos a existência do amor, se olharmos para as pessoas com
olhos amorosos. É a partir de nosso próprio olhar que confi-
guraremos o que e como será percebido "fora". Se a emoção
predominante for o medo, perceberemos o mundo com olhos
de rejeição. Assim, a tendência é de vermos coisas ruins.

Olhar o mundo através das lentes do medo significa que
a percepção está distorcida. O medo vê um assaltante, quando
há apenas uma pessoa comum; vê cobras no escuro, quando há
apenas cordas de agave, vê desespero quando há apenas uma
mudança de situação. Se o que é visto é apenas o estado da
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mente de quem vê, as pessoas possuídas pelo medo só con-
seguem ver um mundo amedrontador. Psicologicamente, se
não estamos num estado de ser amoroso, devemos desconfiar
tenazmente daquilo que por nós é percebido, pois o medo dis-
torce a percepção.

A emoção sempre determina uma ação a ela correspon-
dente. Se amarmos, aceitaremos as pessoas como elas são. Ao
olhar o mundo com olhos do desamor, condenamos. Sob este
olhar, julgamos, instruímos e ditamos como os outros devem
ser. Conforme a emoção: ou amamos e aceitamos, ou rejeita-
mos e culpamos. Julgamos sempre que rejeitamos e muitas
vezes, rejeitamos quando julgamos. A rejeição leva à separa-
ção (ou a separação leva à rejeição?), o que conduz a desar-
monia, nos roubando a paz. Todas as emoções que não são o
amor são emoções de rejeição e separação: medo - que pode
tomar a forma de ódio, sentimento de vingança, inveja, ga-
nância, ira.

A rejeição sempre está fundada na crença de que somos
separados do Todo e das demais pessoas. Portanto, é como se
não pertencêssemos organicamente ao meio do qual somos
parte. Vivemos considerando a separação entre o observador
e o observado, em que o objeto de nossa observação pode ser
outras pessoas ou nós próprios.

O amor é a emoção que une. O medo é a emoção que
separa. O medo fomenta a separação - entre nós e os outros,
nos distancia do "objeto" com o qual nos relacionamos. A nova
epistemologia, entretanto, indica que o observado não é inde-
pendente do observador. Não "saímos de nós" para observar o
mundo. Observamos o mundo a partir de nosso aparato per-
ceptivo - que inclui nossa configuração biopsicológica.

Vivemos, principalmente, a partir da crença na separa-
ção. Esta crença na separação dá subsídios para o julgamento.
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Isto só é possível porque cremos que o julgamento que faze-
mos do outro é independente de nosso modo de perceber e de
emocionar; só é possível porque acreditamos que o observado
(o outro) é independente do observador (nós). A noção de ex-
terioridade confere ao julgamento o caráter de "neutralidade".

Nossa conduta é permeada pelo medo, pela noção de
um mundo externo ameaçador. Assim, nos conduzimos em
resposta às impressões que formamos desse mundo que está
fora de nós. De tal modo somos condicionados a crer na "rea-
lidade objetiva" que apenas reagimos aos estímulos vindos de
fora, dado que nos consideramos completamente dependen-
tes dos acontecimentos externos.

Há algo fundamental a ser compreendido a partir da
inferência sobre modelos de realidade. Se concebermos que
somos separados e independentes do que observamos e expe-
rimentamos, vamos nos considerar melhores, vamos conside-
rar que o defeito é sempre dos outros e nos sentirmos vitimas
de situações que percebermos como desagradáveis. Esta pos-
tura nos coloca à mercê de um mundo mau.

Ao contrário, ao nos darmos conta de que o nosso mun-
do somos nós que configuramos, que os acontecimentos têm o
sabor de nossa interpretação, seremos responsáveis por nossa
própria vida. Deixaremos o vitimismo de lado e passaremos a
prestar mais atenção aos nossos pensamentos, padrões per-
ceptivos e respostas emocionais.

Este modelo, que considera a realidade sujeito-depen-
dente, instiga ao autoconhecimento. A mudança de paradig-
ma quanto ao que é a realidade significa uma mudança de pa-
radigma na postura diante do mundo. De vítimas, passamos a
ser cocriadores de nossa vida.

O primeiro modelo de realidade, no qual concebemos
que o mundo é independente de nós, nos deixa numa situ-
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ação vulnerável e favorece o vitimismo. O segundo modelo,
que indica que o que vemos depende nós, que a percepção do
"externo" não é independente do "interno", nos coloca a pos-
sibilidade de redenção. Não podemos mudar o mundo, mas
podemos mudar nosso modo de perceber o mundo.

Paz: Decisão de Perceber Diferente e Libertação

O segundo modelo de realidade é nossa possibilidade de
escape do sofrimento e da falta de paz. Se dependêssemos do
externo qual seria a saída para nós? Somente tomando cons-
ciência de nossa participação na configuração da realidade,
poderemos nos livrar do sentimento de vítima. Somente nos
apoderando de nossa participação na tessitura do universo,
poderemos sentir paz. Pois, desta maneira, nos damos conta
de que a paz consiste num modo de olhar - é o nosso modo
de olhar que vai nos trazer tranquilidade ou transtornar nossa
mente.

Depende de nós a capacidade de olhar o outro amorosa-
mente, através do perdão e da compaixão, ou olhar de modo
condenatório. Mesmo considerando o erro do outro, podere-
mos olhar para o erro de modo compassivo. Não se trata de
aceitar o erro como uma conduta legítima, mas de perdoar. É
uma questão de decisão.

Se olharmos com os olhos de condenação, na crença de
que o julgamento que fazemos dele não tem nada a ver conos-
co, então, nosso sofrimento cria raízes e não há possibilidade
de redenção do sofrimento - pois tudo é creditado ao outro -
que está fora e é independente de nós.

Se somos nós mesmos que configuramos nosso mundo
e se este mundo é percebido de acordo com nossas capaci-
dades perceptivas, não sendo independente do instrumento
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através do qual ele é configurado, isto nos conduz a uma série
de inferência a seguir explicitadas:

1. Se não há uma realidade independente de nosso modo de
ser e estar (realidade objetiva), não podemos "atingir" a re-
alidade. Nós configuramos nossa realidade. Não existem os
eventos em si, o que há são nossas interpretações dos eventos.
Tudo o que fazemos é uma interpretação dos fenômenos.

2. Se não há realidade independente de nós, nós imprimimos
à realidade todo o significado que ela tem. Esta é a nossa
salvação, porque está em nossas mãos mudar a configuração
de realidade, omodo comopercebemos os eventos. Basta que
atribuamos novos sentidos, façamos novas interpretações.

3. Vemos somente nosso próprio julgamento, é o nosso jul-
gamento do mundo o que vemos do "mundo". Portanto,
é sempre cabível a dúvida quanto à exatidão de nossos
julgamentos. E se julgarmos errado? Ora, mesmo em nível
puramente físico, temos exemplos abundantes de quão
falha é nossa percepção: "vemos", a "linha" do horizonte,
vemos os trilhos se unindo, percebemos os objetos ficarem
"pequenos" conforme nos afastamos deles etc. Tudo isto nos
dá margem para duvidar daquilo que os olhos físicos veem.
Este fenômeno nos leva a considerar que também devemos
duvidar do que a percepção psíquica nos mostra. Oproblema
é que raramente duvidamos de nossos julgamentos.

4. É grande a possibilidade de erigirmos o mundo a partir de
erros de pensamento, se nossa percepção for distorcida por
emoções negativas. O mundo que vemos é uma represen-
tação de nosso próprio estado mental (UM CURSO EM
MILAGRES, p.887). Se duvidarmos de nosso julgamento
poderemos verificar que o que nos causou mágoa ou raiva,
não estava "fora de nós", mas "dentro de nós".
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Para que tenhamos paz é imprescindível uma mudança
radical no modo como concebemos a realidade. Se somos nós
que configuramos o mundo, somos responsáveis pelo mundo
que vemos. É difícil porque, às vezes, percebemos uma situ-
ação tão dolorosa que não conseguimos sair do sofrimento
sozinhos. Neste caso, temos que nos render ao Divino. Sem
rendição, não há redenção.

Se a raiz da falta de paz e do vitimismo é a crença na
separação entre nós e os outros, então a cura é buscar sapere
que somos um com ele. Se sofremos, estamos percebendo de
maneira errada, estam os percebendo a partir do medo e não
do amor.

Como é omundo que vemos? Isto responde à questão de
se vivemos em estado pacífico ou em transtorno. Dependendo
de como configuramos a realidade a sentimos como alegre ou
dolorosa. De nossa percepção depende o nosso bem-estar. Po-
demos viver o estado amoroso ou estado desamoroso.

Considerando que nos percebemos separados, decorre
que nos sentimos vulneráveis e na defensiva. Por causa deste
sentimento de separação, estamos continuamente julgando,
estamos também atacando. O julgamento é uma forma de
ataque ao outro: uma punição pelo que ele fez ou pelo que
achamos que ele é.

Então, a fim de nos libertar da falta de paz, temos que
abandonar o julgamento e o ataque. Somente podemos mudar
isto se mudarmos a emoção de rejeição para a emoção de com-
paixão ou compreensão. É necessário transmutar a emoção
negativa. A fim de desistir dos pensamentos de ataque (julga-
mento, raiva, vingança) é preciso, fundamentalmente, corrigir
a visão, o que acontece quando transmutamos a emoção.

Importante recordar que se o outro é nossa interpreta-
ção do outro, é a interpretação que temos que mudar, não o
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outro. Mas se nos vemos vítimas, desenvolvemos pensamen-
tos de ataque, estabelecemos guerras, às vezes silenciosas, às
vezes efetivas, no mundo dos eventos. Reconhecendo o outro
como uma imagem que fazemos dele, podemos nos libertar
do pensamento de que somos atacados (vítimas) e de ataque
(achamos legítimo atacar, pois somos vítimas). Somente nes-
ta nova compreensão a paz é possível.

A solução para o senso de separação está, pois, na uni-
dade: olhar tudo com amor, não com raiva, medo ou senti-
mento de vingança ou inveja. Estabelecer-se na unidade, - o
outro não é separado de nós, mas é parte de nosso mundo, de
nossa percepção e emoção. É necessário um profundo proces-
so de cura. Para ter paz é imprescindível curar a percepção e
a emoção. É confortado r saber que existe uma outra maneira
de olhar para o mundo.

Este novo paradigma é libertador porque, se não há re-
alidade "lá fora", não estamos "presos" ao mundo, mas pode-
mos mudar o mundo, configurando-o de outra maneira. Nisto
está a possibilidade de escape do sofrimento. Nisto está a pos-
sibilidade da paz.
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PRO PET SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ E TERAPIA
REIKI: ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS

COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO BÁSICA

Márcia Viana Bessa Nogueira
Luciana Rodrigues Cordeiro
Ângela Maria Alves e Souza
Ana Flávia de Araújo Lima

Luiz Santiago Júnior

Este relato tem como objetivo descrever a prática dos
monitores acadêmicos de Medicina, Psicologia, Enfermagem
e Odontologia do Programa Nacional de Reorientação da For-
mação Profissional em Saúde e Programa de Educação pelo
Trabalho para a Saúde (PRO PET Saúde) da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC) inseridos no subprojeto: família e inte-
gralidade rede de assistência e práticas integrativas e comple-
mentares. Esta atividade ocorre em uma Unidade Básica de
Saúde da.Família (UBASF) do município de Fortaleza, Ceará,
Brasil, desde o ano de 2012 quando foi iniciado o PRO PET
Saúde. Os autores, profissionais de saúde, médicos, dentistas
e enfermeiras, fazem parte deste projeto, atuando como tuto-
ra e preceptores dos monitores acadêmicos.

Inicialmente o grupo conheceu algumas práticas inte-
grativas e participou da formação na terapia Reiki no labo-
ratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
(LABPAS)do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Ceará.

O Reiki é uma técnica que usa a imposição de mãos
para transmitir a energia universal. Para tornar-se reikiano
deve haver um momento chamado sintonização ou iniciação,
que é realizado por um mestre de reiki devidamente capa-
citado para tal atividade. O Reiki apresenta quatro níveis -
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Nível I - O Despertar; Nível II - ATransformação; Nível llIA
- Mestre de Si; Nível llIB - Mestre Professor. Somente no
nível lIIB o reikiano aprende a iniciar novos terapeutas em
reiki. OReiki pode ajudar quem o recebe e quem o transmite,
a melhorar seus aspectos físico, mental, emocional e espiri-
tual, e pode ser transmitido a distância por reikianos sintoni-
zados a partir do Nível lI.

A iniciação na Terapia Reiki foi realizada pela Mestra
em Reiki Luciana Rodrigues Cordeiro, enfermeira e precepto-
ra do PRO PET Saúde da UFC. Os profissionais (preceptores e
a tutora) foram iniciados em Reiki Níveis I e lI, em momentos
diferentes, respeitando o intervalo mínimo de seis meses en-
tre as iniciações, como preconiza a tradição oriunda dos mes-
tres mais antigos.

Nas várias tradições do Reiki, o material é basicamen-
te dividido em diversos níveis de estudo. Talvez nos
dias do Dr. Usui houvesse um período mais longo de
aprendizagem, mas nos domínios dos workshops e
maratonas espirituais de fim de semana do século XXI,
o Reiki foi dividido em pacotes menores de informações
e experiências para que o aluno consiga processá-Ias.
A maioria ensina para pequenos grupos, outros dão
palestras para número maior de pessoas e, atualmente,
é muito popular o ensino individual. Embora diferentes
professores, particularmente os das tradições inde-
pendentes, dividam a informação em níveis de modo
diverso, há um formato característico que precisa ser
seguido (PENCZAK,2006, P.33).

Durante as atividades, os monitores tiveram a oportu-
nidade de conhecer a terapia Reiki e acompanhar semanal-
mente o atendimento de pacientes da Unidade Básica com
a utilização desta prática integrativa complementar. Os mo-
nitores do PRO PET Saúde foram recebidos na Unidade de
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Atenção Primária à Saúde (UAPS) por uma equipe de precep-
tores, composta de um médico e duas dentistas, e por uma
agente comunitária de saúde.

A agente de saúde (Ana Cláudia Santos), além de atuar
na Estratégia Saúde da Família da UAPS, recebeu formação
como Mestre de Reiki, pelo grupo de mestres do Espaço Ekobé
da Universidade Estadual do Ceará, por meio de uma parceria
com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Articulação Nacio-
nal de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde
(ANEPS) e Cirandas da Vida. Dentre as atividades propostas
para os monitores, estava a participação no atendimento de
pacientes encaminhados para a terapia Reiki.

Em um primeiro momento, os profissionais apresenta-
ram para os alunos a Portaria Ministerial 971, que aprova a
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC) no Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006), bem
como a portaria que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica e estabelece a revisão de diretrizes e normas para a or-
ganização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF) (BRASIL,2011).

Os acadêmicos também foram esclarecidos sobre algu-
mas práticas integrativas complementares, dentre elas, a te-
rapia Reiki, suas indicações e seus benefícios. Os monitores
relataram, inicialmente, não conhecer a prática do Reiki, além
de apresentarem pouco conhecimento sobre as Práticas Inte-
grativas Complementares.

Em um segundo momento, os alunos vivenciaram, de
modo voluntário, a terapia Reiki, e conheceram as fichas de
anamnese e de acompanhamento. Nos demais encontros, os
monitores acompanharam" a rotina de atendimento dos pa-
cientes, encaminhados por profissionais da própria unidade
de saúde e por outros centros de referência, como CEO (Cen-
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tro de Especialidade Odontológica)' e CAPS (Centro de Aten-
ção Psicossocial)", para sessões da terapia Reiki. Um turno
por semana (quintas-feiras à tarde), os pacientes são atendi-
dos em sala climatizada na Unidade Básica de Saúde, e são
esclarecidos sobre a terapia e seus benefícios. Os monitores
participaram do preenchimento da ficha de acompanhamento
do Reiki de cada paciente, que, além dos dados gerais, apre-
sentava um questionário de anamnese com perguntas como:
qual motivo levou você a procurar atendimento com o Reiki ?
Faz uso de alguma medicação? Você apresenta depressão, in-
sônia, irritabilidade, ansiedade? Já fez tratamento com outras
terapias complementares? Também foi coletado o histórico
familiar de cada paciente, e preenchido instrumento de abor-
dagem familiar (Apgar familiar). Após a aplicação do Reiki,
foram anotados os sentimentos e sensações relatados e viven-
ciados pelos pacientes.

Os monitores disseram ter desenvolvido algumas ha-
bilidades com a atividade vivenciada, como: escuta qualifi-
cada, acolhimento, comunicação/diálogo e aconselhamento.
Também destacaram que a abordagem holística dos pacientes
atendidos foi importante para a sua formação profissional, e
para a humanização da relação médico-paciente. Dentre os

1 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimen-
tos de saúde, participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - CNES, classificadas como Clínica Especializada ou Ambulatório
de Especialidade. Os Centros de especialidades Odontológicas estão pre-
parados para oferecer à população, no mínimo, os seguintes serviços:
IDiagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca;
Periodontia especializada;Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;
Endodontia;Atendimento a portadores de necessidades especiais. Fonte: http./,'
portal.saude.gov.br
2 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de atenção
à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Com
a criação desses centros, possibilita-se a organização de uma rede substitutiva ao
Hospital Psiquiátrico no país. Os CAPS são serviços de saúde municipais, abertos,
comunitários que oferecem atendimento diário. Fonte: http.y/portal.saude.gov.br
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benefícios da terapia, para os indivíduos acompanhados, os
monitores observaram melhora do humor, da ansiedade, do
estresse e alívio de dores agudas e crônicas. Os alunos tam-
bém destacaram os sentimentos relatados pelos pacientes,
como: sensação de paz, tranquilidade e relaxamento.

Estratégia Saúde da Família e Práticas Integrativas e Complementares
em Saúde

AAtenção Básica orienta-se pelos princípios da univer-
salidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização,
da humanização, da equidade e da participação social (BRA-
SIL, 2011). Além disso, caracteriza-se por um conjunto de
ações de saúde voltadas para o âmbito individual e coletivo,
que abrange:

a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, re-
dução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo
de desenvolver uma atenção integral que impacte na
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos deter-
minantes e condicionantes de saúde das coletividades
(BRASIL, 2011, P.3).

A partir desses princípios, a portaria N° 971, de 3 de
maio de 2006, aprovou a Política Nacional de Práticas In-
tegrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de
Saúde e recomendou "a adoção pelas Secretarias de Saúde dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da implanta-
ção e implementação das ações e serviços relativos às Práticas
Integrativas e Complementares (PICs)" (BRASIL,2006, p.i).

Além disso, propõe o cuidado continuado, humanizado
e integral em saúde, contribuindo com o aumento da resolubi-
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lidade do sistema. De acordo com esta portaria, a atenção bá-
sica deve ser um dos meios de acesso da população às práticas
integrativas e complementares (BRASIL,2006).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) denomina o
campo das Práticas Integrativas e Complementares como Me-
dicina Tradicional e Complementar/Alternativa (MT/MCA)
(OMS, 2002). Entende-se por medicina alternativa, racionali-
dades e práticas centradas na experiência de vida do paciente,
com ênfase no doente e não na doença; e integradora, de ca-
ráter não intervencionista (QUEIROZ, 2006). Tesser (2009)
enfatiza que as práticas integrativas complementares podem
ser recursos úteis na promoção da saúde individual e grupal,
colaborando para suprir uma falha estratégica na promoção
da saúde no SUS (Sistema Único de Saúde), uma vez que a
tradição dominante na ação educativa nos serviços de saúde
é centrada na prevenção de doenças e controle de fatores de
risco, sendo comuns o amedrontamento da população e a sua
pouca efetividade.

Schveitzer et ai. (2012) identificaram, através de uma
revisão sistemática de literatura, as experiências de práticas
integrativas e complementares na Atenção Primária em Saú-
de. Os autores identificaram nos estudos e relatos de experiên-
cia selecionados, os valores e "os modos de fazer" propostos
na Política Nacional de Humanização, como: acolhimento e
autonomia, clínica ampliada, igualdade, integralidade, prota-
gonismo, universalidade e vínculo.

Dentre as práticas complementares, destaca-se o Rei-
ki, terapia energética reconhecida pela Organização Mundial
de Saúde, que transcende o paradigma biológico e incorpora
a dimensão holística, atuando no campo vibracional (HIRT,
2010). Segundo Honervogt (1998), o Reiki é uma técnica sim-
ples e natural pela qual uma pessoa transfere a Energia Vital
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Universal para outra, por meio das mãos, potencializando a
força vital, e equilibrando as energias do corpo. Além disso,
contribui para o equilíbrio das necessidades física, mental,
emocional e espiritual, levando a uma relação harmoniosa
entre o homem, seu meio, além de autoconhecimento (SALO-
MÉ, 2009). Dentre os benefícios da terapia do Reiki, observa-
-se melhora da ansiedade, da depressão e do estresse (SALO-
MÉ,2009).

O PET Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho
em Saúde) tem como objetivo principal incentivar processos
formativos voltados à qualificação da Atenção Básica em Saú-
de, envolvendo estudantes do curso de graduação na área da
saúde e profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF),
fortalecendo a integração ensino-serviço-comunidade (MI-
NIsTÉRIo DA SAÚDE, 2013). A partir disso, é fundamental
que o aluno da graduação seja incentivado a conhecer, valori-
zar e aperfeiçoar a atividade dentro do SUS (Sistema Único de
Saúde), realizando o aprendizado baseado na prática, possi-
bilitando a capacidade de reconhecer as suas necessidades de
aprender, observar a realidade do serviço e as dificuldades em
desenvolver o trabalho proposto.

Os transtornos mentais e comportamentais exercem
considerável impacto sobre os indivíduos, famílias ej ou co-
munidades. Observa-se na prática da ESF (Estratégia Saúde
da Família), um número crescente de pessoas com queixas,
como: ansiedade, depressão, estresse e irritabilidade. De acor-
do com levantamentos epidemiológicos realizados pelo Minis-
tério da Saúde, 3% da população em geral sofre com transtor-
nos mentais severos e persistentes; mais de 6% da população
apresenta transtornos psiquiátricos graves, decorrentes do uso
de álcool e outras drogas, e 12% da população precisa de al-
gum atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou even-
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tual (BRASIL,2008). O relatório da Organização Mundial da
Saúde (2001) aponta que estes transtornos serão a segunda
causa de adoecimento da população no ano de 2020.

Diante dessa realidade, este subprojeto do PRO PET
Saúde UFC introduz aos monitores e preceptores diferentes
terapias que podem ser utilizadas no campo da promoção,
prevenção e terapêutica, atendendo às necessidades dos usu-
ários, e melhorando a qualidade do atendimento nos serviços
de saúde. Além disso, a colaboração dos monitores em ativi-
dades relacionadas às PICs (Práticas Integrativas e Comple-
mentares) é importante para a mudança do paradigma do
atendimento, baseada na abordagem holística dos indivíduos,
e para o fortalecimento das práticas.

A Promoção da Saúde: Inovações na Formação Profissional

A inserção de futuros profissionais na Estratégia em
Saúde da Família, fundamentada nos princípios e diretrizes
do SUS, contribui para um modelo de formação profissional
com base na prevenção, na promoção da saúde e no concei-
to amplo de saúde. A aprovação das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) do curso de graduação em Medicina propõe
inovações na formação profissional (BRASIL, 2001), tendo
como base a formação de profissionais que compreendam a
integralidade dos cuidados demandados pela população. Na
prática cotidiana dos serviços de saúde deve-se priorizar:

a tecnologia leve como instrumento para atingir a in-
tegralidade e a humanização do cuidado. Essa prática
pode ser fundamentada no acolhimento, no diálogo, no
vínculo, na co-responsabilidade e na escuta ativa entre
profissional e usuário dos serviços de saúde (JORGE et
al, 2011, P.3052).

PRO PET SAODE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA ETERAPIA REIKI: ESTRAT~GIA DE ~
FORTALECIMENTO DAS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO BASICA =::> 481



Segundo Azevedo e Pelicioni (2012), as Práticas Inte-
grativas e Complementares (PICs) têm o potencial de esti-
mular mudanças no padrão biologizante e medicalizante do
cuidado e da promoção da saúde, entretanto evidencia-se o
despreparo técnico dos profissionais de saúde para uma atu-
ação efetiva com PICs dentro da realidade do SUS. Thiago e
Tesser (2011) relataram que as PICs podem contribuir para
que a Estratégia Saúde da Família (ESF) fortaleça seu papel
de cura, cuidado, prevenção e promoção da saúde. A vivência
dos monitores do PRO PET Saúde UFC relatada, possibilita a
divulgação e conhecimento das práticas integrativas por parte
desses futuros profissionais de saúde. Contudo, é necessário
fomentar pesquisas sobre o tema, estimular treinamentos e
cursos para os profissionais de saúde e inserir PICs nos cursos
de graduação. A partir da experiência relatada, os monitores
são estimulados a promover um cuidado humanizado, com
uma visão holística dos indivíduos atendidos. De acordo com
a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
(PNPIC), o campo das práticas integrativas complementares
comtempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuti-
cos que envolvem abordagens que:

[...] buscam estimular os mecanismos naturais de
prevenção de agravos e promoção da saúde por meio
de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta
acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico
e na integração do ser humano com o meio ambiente e
a sociedade (BRASIL,2011, p.z).

Aexperiência vivenciada pelos preceptores e monitores
do PRO PET Saúde UFC, possibilitou aos envolvidos a opor-
tunidade de conhecimento das Práticas Integrativas Comple-
mentares (PICs). Além disso, proporcionou a formação de
profissionais mais qualificados para atuar no SUS (Sistema
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Único de Saúde) e no campo das PICs. Ao vivenciar a terapia
Reiki, os monitores perceberam as sensações experimentadas
pelos pacientes, como o relaxamento, a paz e consequente re-
dução do estresse. A partir do bem estar percebido ao rece-
ber a terapia, houve um maior interesse de todos em divulgar,
acolher e incentivar as pessoas que procuravam o Reiki.

Outro aspecto relevante a ser destacado é a humaniza-
ção da relação de todos os profissionais iniciados em Reiki com
os pacientes com a ampliação de sua visão holística, desenvol-
vida por eles no atendimento aos indivíduos. Alguns profis-
sionais relataram que, após a iniciação em Reiki, passaram a
perceber o emocional do paciente, considerando este fato algo
novo, pois antes não percebiam tais aspectos, preocupando-se
somente com o atendimento e a resolução do problema físico
relatado inicialmente. Mudança considerável para a propos-
ta de humanização tão buscada em nosso Sistema Único de
Saúde, como é simples a transformação de procedimentos em
acolhimento, em amor ao próximo, em vida em saúde.

A inserção de PICs nas Unidades Básicas de Saúde obje-
tiva a mudança de paradigmas antigo.s, em que a cura não está
ligada somente ao uso de remédios e sim à busca do autoco-
nhecimento, da valorização da pessoa e da inserção de concei-
tos primordiais de prevenção com mudança de atitudes.

O PRO PET Saúde UFC e o subprojeto das PICs, de-
monstram que é necessária a implantação, divulgação e im-
plementação dessas práticas no Sistema Único de Saúde. Esta
experiência pode ser multiplicada com grande rapidez, pois
utiliza uma terapia de baixo ou nenhum custo financeiro, que
pode beneficiar as pessoas que buscam atendimento nas Uni-
dades Básicas de Saúde, promovendo o bem-estar físico, men-
tal, emocional e espiritual.
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REIKI COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE: INICIAÇÃO DE UMA PRÁTICA
INTEGRATIVA COMPLEMENTAR PARA MUDANÇAS EM NíVEIS

ESPIRITUAL, PROFISSIONAL E PESSOAL

Luciana Rodrigues Cordeiro
Ângela Maria Alves e Souza

RElIa representa uma técnica natural de imposição de
mãos, na qual há transferência da energia universal para o re-
ceptor, buscando promover o equilíbrio físico, mental, emo-
cional e espiritual, procurando harmonizá-l o energeticamen-
te com a finalidade de prevenção, recuperação e bem-estar.

Em um artigo a Mestra Hawayo Takata' explicou o REI-
KI, consta o seguinte: "Aqui está o grande espaço que
nos circunda: o Universo. Há infinita e enorme energia,
a qual é universal. Sua fonte definitiva é o criador.[ ...] É
uma fonte externa, uma onda de um poder grandioso,
que pode realizar ou recuperar a harmonia [...]"(VAN-
NELLS,2011, p.n).

o RElIa é considerado uma das terapias alternati-
vas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e é também
compatível com todas as terapias, por ser uma energia não po-
larizada, não causa nenhum prejuízo a quem o recebe, e não
há contraindicações para quem disponibiliza tempo e desejo
em aceitar (BARBOSAJR, 2006).

O terapeuta reikiano pode captar a energia universal e
transmiti-Ia para seu paciente a qualquer hora e lugar, utili-
zando apenas as mãos. Esta simplicidade tem tornado o REIKI
bastante acessível. É uma das práticas integrativas e comple-
mentares mais utilizadas, por sua simplicidade e baixo custo.
Em seu conceito, é possível verificar tal simplicidade, consiste

1Terceira Grande Mestra de reiki responsável pela expansão do reiki no ocidente



em uma terapia de imposição de mãos capaz de transmitir a
energia universal ao receptor e ao terapeuta.

Existem quatro níveis de RElIa a serem vivenciados
por aqueles que se propõem a serem mestres - professores -
Nível I (O Despertar), Nível II (ATransformação), Nível llIA
(Mestre de si) e Nível llIB (Mestre Professor).

Ser mestre em RElKI e ao mesmo tempo praticarmos
a enfermagem, cuidadoras por essência, nos leva a vivenciar
iniciações como processo de mudança na vida de cada pessoa.
Em experiências nas iniciações em RElKI (três), fomos capa-
zes de verificar alterações significativas em vários aspectos
de nossas vidas. Mudanças que nos levaram a refletir sobre
nossos diversos papéis, como profissional, como filha, mãe e
esposa, e ainda fomos tocada em nossa concepção espiritual,
abrindo horizontes jamais imaginados.

As práticas complementares e integrativas são um cam-
po ainda novo para muitos profissionais da área da saúde,
principalmente para enfermeiros, porém, partes dos paradig-
mas, adquiridos com o passar dos anos, devem ser ajustados
aos padrões da assistência prestada aos clientes e, principal-
mente, assumidos.

E como não pensar em levar esta dádiva a todos que
desejam vivenciar o RElKI ? Esta é nossa concepção. Sermos
reikianas é um presente que desejamos exercer a cada dia
para melhorarmos a vida dos que o desejarem.

Como somos da área da saúde, iniciamos um proces-
so de formação oriundo da proposta do subprojeto do PRO
PET Saúde" - UFCjMinistério da Saúde, cujo título é Família
e lntegralidade Rede de Assistência e Práticas lntegrativas e

2 PRO PET SAÚDE - Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - tem
como fio condutor a integração ensino-serviço-comunidade - FONTE: ht.tl2;LL
portal.saude.gov.br /
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Complementares. Um dos objetivos deste artigo é descrever-
mos as iniciações em REIKI de profissionais da área de saúde
e alunos (monitores). Procuramos capacitá-l os até o nível Il,
com a finalidade de facilitarmos a inserção da terapia REIKI
em seus locais de trabalho, e em suas vidas.

Ainda proporcionamos formações em REIKI no mu-
nicípio de Horizonte - Ceará, implantando a terapia na Es-
tratégia Saúde da Família, iniciando dois enfermeiros, e in-
cluindo o atendimento com REIKI no CEREST3 de Horizonte,
no projeto Qualidade de Vida, que tem o apoio do RENAST4.
Ainda com esta proposta, foram iniciados novos profissionais
de saúde, ampliando para oito o número de reikianos aptos a
ajudarem a população na UAPS Pedro Celestino Romero, na
cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Em todos estes cursos de
REIKI solidários, foram iniciados 25 profissionais da saúde
entre professoras da UFC, acadêmicas de enfermagem e far-
mácia, técnica de enfermagem, técnica de farmácia, terapeu-
tas holísticos, naturopata, motorista, assistente social, psicó-
logo, educador físico, médicos, enfermeiras e odontólogas.
Todos foram certificados por uma Associação, o que lhes con-
fere o reconhecimento necessário. para exercerem a profissão
de terapeuta reikiano. As formações aconteceram na Oca te-
rapêutica de São Cristóvão (Fortaleza), CESEST (Horizonte),
na Unidade de Atenção Primária de Saúde Pedro Celestino
Romero (Fortaleza) e no Laboratório de Práticas Alternativas
em Saúde (Labpas) - Departamento de Enfermagem da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC).

Todos estes profissionais trabalham na assistência, o
seu dia a dia é atarefado, inclusive dos acadêmicos. Os pro-
fissionais de saúde geralmente atuam em vários locais, exer-

3 CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
4 RENAST - Rede Nacional de Saúde do Trabalhador
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cendo carga horária excessiva, levando-os, muitas vezes, a de-
senvolverem stress, alterações emocionais, e até dores físicas.
Os acadêmicos, além de cumprirem suas atividades na gradu-
ação e os estágios, ainda participam de projetos de extensão
ou são bolsistas. Em muitas situações, privam-se do lazer e da
companhia da família e amigos, para ganhar mais dinheiro ou
cumprir a meta dos estudos. Mal sabem que em um determi-
nado momento o corpo pede cuidados, e geralmente este pe-
dido de socorro surge com as doenças. E o retorno ao estado
de saúde requer entendimento mais profundo.

Cabe a todos saber que o processo de cura inclui a ree-
quilibração do campo, a mudança dos hábitos de vida e
a manipulação do trauma que deu origem ao processo.
É essencial lidarmos com o significado mais profundo
de nossas enfermidades. [...] A doença pode ser vista
simplesmente como uma mensagem do corpo dirigida
a você [...].A origem da doença precisa ser investigada
dessa maneira, no nível psicológico ou nos sentidos,
no nível do entendimento, ou simplesmente por meio
de uma mudança no estado de ser, que pode não ser
consciente (BRENNAN, 1998, P.27).

Em sua maioria, as universidades que formaram esses
profissionais não incluem nas disciplinas informações sobre
a energia que nos move e rege nossas vidas. Atualmente, este
é um campo vasto de estudos, que avalia e comprova o sur-
gimento de doenças a partir do campo de energia humanas.
Assim, questionamos: Como profissionais de saúde podem
lidar com a vida sem saber como ela se mantém equilibrada
e saudável? E como alguém que procura desenvolver estados
de recuperação seria capaz de entender tais conceitos energé-

5 Campo de energia humana é um campo elétrico complexo sobre o corpo, com a
forma do corpo e do sistema nervoso central. Capaz de mudar de forma e força com
as mudanças fisiológicas e psicológicas. Contém partículas que se movem através
do campo com o tamanho de elétrons( BEKER, 1979).
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ticos da origem das doenças e do processo de cura? Este é um
dos gr,andes benefícios em adentrar nesta jornada de inicia-
dos no RElIa.

Realizar iniciações ou harmonizações" em REIKI para
profissionais da saúde é algo grandioso, tendo em vista que tra-
rá benefícios não só individuais, mas proporciona levar a terapia
para um maior número de pessoas que necessitam de cuidados.
Segundo (VENNELLS, 2011, p.67)

o cuidado individual do terapeuta reiki consiste em
autoaplicações diárias, este autotratamento faz parte do
processo de iniciação considerando que há necessidade
de doação diária durante pelo menos 30 dias após o
treinamento, fazendo isso, ocorre um ajustamento fí-
sico, mental para a nova energia que carregamos e nos
tornamos um canal mais livre para o RElIa. E ainda
comenta que somente podemos fazer uma cura efetiva
nos outros se pudermos curar a nós mesmos.

Durante a formação em Reiki ocorre uma exposição so-
bre sua concepção teórica, os conceitos de energia do corpo,
incluindo aura, chakras, nadis, prana e meridianos, outras de-
finições sobre cura e doença, e ainda técnicas de meditação e
respiração. O REIKI envolve trabalho com o corpo de energia.
[...] Não podemos ver o corpo de energia, ele envolve e pene-
tra cada célula do nosso corpo físico, vibrando numa frequên-
cia mais elevada do que ele (McKENZIE, 2010, p.100).

O corpo de energia pode ser sentido. Em muitas ocasiões
temos desejo de estar perto de determinadas pessoas ou o
contrário. Este reconhecimento do agradável ou repulsivo
é evidenciado pela vibração energética do corpo energético.
Conhecer tais conceitos leva os alunos a se perceberem não

6 Procedimento que auxilia a abertura e expansão das habilidades psíquicas
inatas. Fonte: http: www.docstoc.com/docs/7198923/reiki-psychic-attunement-
explained.
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somente matéria, mas também formados por energia, sendo
capazes de captá-Ia também.

Neste artigo descreveremos o relato de alguns alunos
iniciados até o Nível II, sobre as mudanças que aconteceram
em suas vidas, no âmbito pessoal, profissional e espiritual.

As Formações em Reiki

As iniciações ou harmonizações são consideradas ritu-
ais sagrados, por muitos reikianos que seguem a tradição dei-
xada pelos primeiros mestres de REII<I,deste modo, somente
o mestre de REII<I tem as informações sobre o processo de
formação de um novo reikiano. Ainda, segundo a tradição, os
símbolos não devem ser divulgados entre pessoas que não tor-
naram-se reikianos. Na formação dos profissionais de saúde
foram utilizadas estas orientações, durante as aulas teóricas.

Durante o processo de iniciação em todos os níveis de
REIKI, os alunos podem sentir sensações físicas relacionadas
à limpeza de seu corpo físico como cefaleias, náuseas, cólicas,
disente ria, sede, entre outras. Este processo pode ocorrer an-
tes da iniciação. Quando o mestre marca a data da iniciação a
limpeza energética começa. Segundo (VENNELLS,2011, P-47)

ocasionalmente, uma limpeza do corpo e da mente pode
ocorrer antes, durante ou logo após o curso de primeiro
grau. Isso pode envolver: um mal estar breve e leve,
como um resfriado ou gripe; suores; dores de cabeça;
vontade de urinar frequente; necessidade de mais horas
de sono; mais sede; perda temporária ou aumento de
apetite; problemas físicosleves e alívioemocional, como
choro ou riso.

No Nível I são descritos os conceitos de energia e os
canais energéticos que existem no corpo. Segundo Mckenzie,
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(2010) OREIKI envolve trabalho com o corpo de energia. Na
formação em REIKI, geralmente surgem várias perguntas.
Consideramos que as pessoas entram em um campo de co-
nhecimentos, onde a energia e a espiritualidade surgem como
um novo padrão para orientar o conceito de saúde e doença.

É recomendado que após as iniciações possam ser vi-
venciados 21 dias de autoaplicação, além de restrições a alguns
alimentos como a carne vermelha e doces, evitando também
excessos, drogas e outros vícios. E também que haja consumo
de muitos líquidos, principalmente de água. Tudo isto, com
a intenção de promover uma limpeza em todo o sistema físi-
co. O autocuidado tão orientado por profissionais de saúde,
muitas vezes esquecido por eles, é exposto e recomendado na
auto aplicação de REIKI, processo de limpeza energética.

No nível II de REIKI o processo de ensino é mais fácil,
pois os alunos já possuem uma vivência maior com a prática.
Apenas alguns conceitos novos como a transmissão de energia
a distância, karma", registros akáshicos" podem gerar dúvi-
das ou polêmicas. Vemos, então, que ser reikiano implica em
rever preconceitos religiosos. Existe a necessidade de sermos
mais abertos à energia universal, cujos estudos científicos nos
levam a uma proposta mais palpável onde antes existiam ape-
nas suposições.

Uma formação em reiki pode levar um profissional de
saúde a sair do conceito antigo de que só existe matéria e so-

7 Karma - significa ação em sânscrito e diz que para cada ação que um indivíduo
pratica vai haver uma reação, usualmente é relacionada a ação e sua consequên-
cia. http://www.significados.com.br/
8 Registros Akáshicos (Akasha é uma palavra em sânscrito que significa "céu",
"espaço" ou "éter"), segundo o hinduísmo e diversas correntes místicas, são um
conjunto de conhecimentos armazenados misticamente no éter, que abrange
tudo o que ocorre, ocorreu e ocorrerá no Universo. O Akasha é uma biblioteca
de ações de cada alma, pensamentos e emoções que tiveram um lugar no planeta
Terra e em outros sistemas planetários. Cf. http://pt.wikipedia.org/wikijRegis-
tros_ak%C3%AlShicos
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mente nela podemos encontrar a explicação para tudo. É re-
vista a definição aprendida de que todas as doenças estão no
corpo físico do paciente. E imaginar que faltava algo a apren-
der e que existem outras possibilidades de prevenir, recuperar
e tratar doenças. Esta é mais uma transformação que provo-
cam as iniciações em REIIa, a transformação de pessoas mais
sensíveis, e capazes de interagir com o meio, de um modo
mais dinâmico e interpessoal baseado no toque físico.

Relatos dos Iniciados em REIKI

Os dados foram coletados, por meio de pergunta nor-
teadora feita a dez reikianos (as) iniciados no nível II: O que
representou as iniciações em REIKI em sua vida pessoal, es-
piritual e profissional ? Todos eles responderam por escrito.
O período de coleta de dados foi no mês de agosto de 2013.

Utilizaremos os códigos I-I, 1-2, 1-3 para identificarmos os
profissionais iniciados. Para a análise dos relatos foi utiliza-
da a metodologia do discurso do sujeito coletivo, uma técnica
que permite o resgate de discursos de forma qualitativa (LE-
FEVRE e LEFEVRE, 2011).

No âmbito pessoal foi possível verificar que todos os
reikianos apresentaram em seus relatos que sentiram mais
tranquilidade e equilíbrio em seus relacionamentos interpes-
soais após o a iniciação.

[...] antes do reiki algumas situações, que hoje trato
com naturalidade e calma, eram como 'bombas' que
desequilibravam-me emocionalmente de forma que
chorava muito e sentia-me culpada de coisas que não
estavam em meu poder de resolver ou não, o que me
atrapalhava muito no relacionamento com os colegas
[-1
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Na minha vida pessoal, a iniciação em Reiki proporcio-
nou equilíbrio, tranquilidade epaciência para a minha
vida epara as minhas relações com as pessoas 1-5

Portanto a iniciação em Reiki representou para mim,
uma harmonização, uma serenidade, e uma busca de
equilíbrio em todos os aspectos da minha vida. 1-7

Nos depoimentos é verificada a conexão do reiki aproxi-
mando as pessoas entre si, e o próprio reikiano de si mesmo,
que vai deixando de lado sentimentos egoístas e traz à tona
mais amorosidade. "Foimais conhecimento interior para co-
meçar a me tocar mais, e assim me amar ainda mais." 1-3

A harmonia gerada pelas iniciações revela que muitos
apresentavam stress, causado por pressões no trabalho e na
rotina diária. Aprender a viver com bem-estar é algo essencial
para qualquer ser humano, principalmente para aqueles que
lidam com a vida e a morte.

Amor, compaixão, paciência, generosidade e sabedoria
podem vir a ser nossos estados normais, independen-
temente de termos pensamentos negativos ou de quão
difícil a nossa vida está. Pode levar tempo para mu-
darmos nossos hábitos "mentais, mas se nosso desejo
for forte e contínuo, podemos usar o Reiki para atingir
grandes resultados, geralmente mais rapidamente do
que imaginávamos (VENNELLS,2009, P.59).

Quando nos tornamos emocionalmente maduros con-
seguimos manter a calma, e evitar conflitos com outras pesso-
as. A paz interior gera saúde por evitar pensamentos destruti-
vos. O Reiki promove a harmonia emocional e a paz.

O amor é um sentimento que extrapola o físico, inclui a
compreensão, a e a conexão com outras pessoas. Quanto mais
amor cada um enviar, mais amor receberá de volta. O perdão
e a compaixão são ensinados como fundamentos básicos para
a harmonia do reikiano, e assim devem ser eliminados todos
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os sentimentos negativos que afastam as pessoas inclusive
pais e filhos.

Eu tinha problemas com meus pais, não os aceitava
[...] Passei a aceitar meus pais e conversar um pouco
mais com eles. [-6

Sou mais feliz, mesmo com pequenas coisas e atos.
Amo mais as pessoas e vejo menos seus defeitos, eles
me incomodam menos. Tento ser mais prestativa e
fazer mais o bem. [-4

o equilíbrio gerado com o Reiki conduz a pensamentos
saudáveis que, consequentemente, promovem a conquista de
novos espaços, trabalho e tranquilidade financeira.

Graças a Deus, sinto-me feliz e abençoada por Deus
em todos os setores de minha vida. [-8

Percebi que minhasfinanças melhoraram e geralmente
consigo realizar meus projetos de vida com tranqui-
lidade. [-6

Desenvolver a capacidade de empenhar-se para modifi-
cações interiores é um passo determinante para o sucesso e a
realização pessoal.

Mudanças Espirituais

As questões espirituais passam a ser refletidas pelo
reikiano, sua espiritualidade pode surgir como algo benéfico
para o desenvolvimento das suas habilidades como terapeuta
RElIa. Grande parte dos iniciados revelam que a espirituali-
dade os aproximou das outras pessoas e de uma divindade.

O reiki trouxe a possibilidade de entender que as afec-
ções do corpofísico são um reflexo do corpo energético,
eprecisamos trabalhar melhor nosso eu. [-10
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[...]percebi uma melhora espiritual. Percebi que me
tornei uma pessoa mais paciente e disponível para os
que precisavam de mim.I-ç

[...]devido a um sentimento de culpa, não me sentia
à vontade, no direito e no merecimento de falar com
Deus, e isso era muito ruim para mim, pois sou evan-
gélica.I-1

[...] busquei ver minha religião de outraforma, mais
espiritualizada, vendo que existem outras possibili-
dades.I-6

[ ...] o REIIa facilitou meu contato com a energia su-
prema do Cosmo, com algo que nos ajuda a entender a
que servimos eporque estamos aquijunto das pessoas
que escolhemos. 1-3

o RElIa é por essência espiritualista, sem ligar-se a qual-
quer religião. Em muitos alunos percebemos a dúvida em ser
um curador. Questionam se estariam ofendendo à "divindade".
Estas questões somente podem ser esclarecidas pelo próprio
reikiano, durante seu crescimento junto com a prática como
terapeuta, além do estudo e libertação de certos preconceitos.

Mudanças Profissionais

No âmbito profissional, captamos nos discursos a sen-
sação de paciência e proximidade das pessoas, em grande par-
te dos iniciados. Em todos os relatos percebemos a satisfação
pessoal em serem reikianos, desenvolver a terapia, e poderem
praticá-Ia no seu ambiente de trabalho.

Para minha vida profissional, estou muito feliz por ter
tido alguém tão especial, uma mestra dedicada e que
investiu bastante tempo de sua vida para passar sua
aprendizagem para que eu pudesse ajudar a outros
seres vivos com metodologia que não há recurso fi-
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nanceiro ou instrumentos, a não ser o meu desejo de
manter-me conectada com meu próprio corpojunto do
outro que necessita de amor e atenção 1-3
A iniciação do Reikifoi um marco na minha oida.l-q

Na minha vida profissional, possibilitou minha atuação
como terapeuta por meio de uma visão holistica dos
pacientes. 1-5

Ao ser iniciado em REIKI a partir do nível II, conside-
ramos o reikiano como terapeuta, possibilitando a criação de
seu próprio consultório, para atender profissionalmente. As-
sim as iniciações proporcionam aos profissionais e estudantes
exercerem uma nova profissão apoiada por uma associação de
categoria profissional.

Considerações Finais

É extremamente gratificante verificarmos o progresso
e reconhecimento de nosso trabalho, com os que iniciamos
na prática do REIKI, e constatarmos que aconteceram altera-
ções significativas na vida de cada um através dessa prática.
[...] é importante destacar que o caminho mais fácil é sempre
o melhor, e desenvolver atividades que você gosta de fazer,
e fazendo-o pela alegria e emoção que isso lhe proporciona
(MURRPHY, 1963).

Este é o significado de ser mestre professor de REIKI,
fazendo o que gostamos e a cada iniciação conseguirmos tocar
com a paz os corações dos novos iniciados.
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COORDENAÇÃO DE UM GRUPO DE APOIO AO LUTO: PRÁTICA PARA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTERDISCIPlINAR

Ângela Maria Alves e Souza
Patrícia Alencar Dutra
Pedro Almeida Pereira

Luciana Rodrigues Cordeiro
Márcia Helena Rodrigues Rocha

Introdução

Este estudo é baseado na pesquisa-ação, um caminho
meto dológico na pesquisa qualitativa, que coloca em desta-
que o sujeito da pesquisa como agente transformador da sua
realidade. Isso acontece por meio de ação planejada, em que
pesquisadores e participantes estabelecem relação de troca de
conhecimentos, permitindo o dialogo aberto e reflexivo.

A coleta de dados foi desenvolvida no período de agos-
to de 2012 a janeiro de 2013 e o local do estudo foi o Labo-
ratório de Práticas Alternativas em Saúde - LabPAS locali-
zado no Departamento de Enfermagem da UFC, na cidade
de Fortaleza-Ceará, Brasil. Trata-se de um espaço dedicado
ao ensino e ao aprimoramento das Práticas Integrativas e
Complementares, que possui estrutura física para realização
de diversas práticas, como: argiloterapia, musicoterapia, cro-
moterapia, arteterapia, toque terapêutico, massoterapia, rei-
ki e muitas outras.

As técnicas de registro utilizadas para a pesquisa fo-
ram observação participante e diário de campo, com análi-
se dos 20 relatórios descritivos, referentes a cada sessão. As
observações participantes foram desenvolvidas ao longo
de seis meses e totalizaram 60 horas. O relatório descritivo
usado nas sessões foi composto por quatro tópicos referentes
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às fases desenvolvidas em cada sessão, 1a Fase do grupo -
Relaxamento e visualização criativa- Encontro com o corpo;
2a Fase do grupo - Expressão verbal dos sentimentos; 3a
Fase do grupo - Nutrição e alimentação; 4a Fase do grupo
- Encontro com outros - Avaliação do grupo, permitindo as-
sim a descrição detalhada e organizada das atividades desen-
volvidas em grupo.

Para análise dos dados, inicialmente foi feita leitura dos
relatórios descritivos das sessões. As variáveis analisadas fo-
ram: temática dos relaxamentos e visualização criativa, o nú-
mero e a frequência dos participantes por sessão, sexo e as
narrativas apresentadas no decorrer das sessões.

A presença da enfermagem nesse tipo de pesquisa é re-
lativa ao padrão de ação coletivo, característico dessa metodo-
logia. O enfermeiro tem vasta área de atuação nos programas
socais, desenvolvendo não só assistência de qualidade, como
também postura de educador, promovendo e restabelecendo
padrões de saúde para a população em geral.

Oliveira et al (2010) refere que até o fim do século
XIX a morte era um fenômeno familiar e natural, no entan-
to atualmente a observamos com olhares de fracasso e der-
rota. Durante a Idade Média o homem compreendia que a
finitude da sua existência é algo inevitável, e que era preci-
so se preparar, logo havia um movimento social, em que fa-
miliares, vizinhos e amigos se organizavam para se despedir
e acompanhar a morte do moribundo na sua própria casa.
Hoje o local de morrer teve mudanças quando as casas foram
substituídas por prédios hospitalares, e os familiares por pro-
fissionais da área da saúde, algumas vezes, pouco preparados
para lidar com a morte.

A morte ainda é um fenômeno pouco discutido no am-
biente profissional e familiar. O processo de morte e do mor-
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rer de um ente querido, para seu familiar, não é apenas um
acontecimento biológico que determina o fim da vida, visto
que o contexto social no qual o individuo está inserido deter-
mina o modo como vivenciará o luto.

Souza ( 2011) afirma que o luto é perda, ou separação de
alguém ou algo significativo, gerando tristeza profunda. A ex-
periência de vivenciar o luto é única e individualizada, ou seja,
cada indivíduo possui seu próprio modo de enfrentamento, po-
dendo assumir diversas faces, como se cada um se expressasse
de um jeito próprio, sendo impossível determinar sua duração
e os sentimentos vivenciados durante esse processo.

Existem fatores que são determinantes no modo de en-
frentar o luto, por exemplo, o vínculo estabelecido com o mor-
to, se era um membro da família ou um amigo. A intensidade
das sensações experienciadas durante o processo de luto é
proporcional àquela vivenciada no relacionamento com a pes-
soa que morreu. A dualidade dos sentimentos, a existência de
conflitos e o grau de dependência estabelecido anteriormente
à morte podem prejudicar o processo de luto saudável.

A personalidade do enlutado, a rede de apoio emocio-
nal e social que o sustenta e as experiências anteriores de
enfrentamento do luto também influenciam significativa-
mente na adaptação do enlutado, no mundo sem o ente que-
rido além de ser determinante para restabelecer o equilíbrio
emocional.

A falta de diálogo a respeito da morte na cultura ociden-
tal, a ausência da manifestação dos sentimentos de dor, triste-
za e saudade pelo enlutado, e a convicção de que prorrogar os
dias de vida com sofrimento é mais importante do que morrer
com dignidade, o que dificulta ainda mais o luto. A elaboração
do luto, ou seja, a ressignificação da morte exige da pessoa en-
lutada capacidade de se adaptar às transformações advindas
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pelo rompimento do vínculo que se tinha antes. Muitas vezes,
os papéis familiares são invertidos e as funções e responsabili-
dades da pessoa que morreu terão de ser assumidas por outra
que não está preparada (BOUSSO, 2011).

Souza (2011) defende que diante da pouca preparação
emocional, muitas pessoas procuram serviços de saúde com
sintomas de depressão, ansiedade, e passam a fazer uso de
medicamentos quando na verdade estão com sentimentos co-
muns, como tristeza profunda, desânimo, medos exagerados e
tensões ao indivíduo que passa por um processo de luto.

O GRUPO DE APOIO AO LUTO PLUS+ TRANSFOR-
MAÇÃO - DENF -UFC se destaca por apresentar um ambiente
de acolhimento e respeito ao luto, em que o participante tem
oportunidade de expressar seus sentimentos trocar experiên-
cias com outras pessoas que vivenciam ou vivenciaram a mes-
ma situação, possibilitando tanto a reflexão, quanto a reorga-
nização da vida social e familiar. Os participantes têm o direito
de se expressar, construindo um ambiente de reflexão das ati-
tudes cotidianas, agregando valores sociais, e transformando
positivamente sua realidade familiar e coletiva.

As atividades do grupo oportunizam a elaboração desse
processo, e conduzem o participante até o momento de res-
significação da morte, descartam a medicalização desnecessá-
ria, além de otimizar o tempo e a energia do coordenador de
grupo, que propicia atendimento simultâneo a várias pesso-
as. Considerando que a morte é uma constante na vida de to-
dos os seres humanos, e que o processo de luto acarreta várias
modificações na vida dos enlutados, este estudo tem como
objetivo descrever e avaliar a funcionalidade de um grupo de
apoio/suporte que proporciona a elaboração do luto.
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Resultados

o GRUPO DE APOIO AO LUTO PLUS+ TRANSFOR-
MAÇÃO-DENF-UFCfoi criado com finalidade de oferecer à
comunidade não assistida pelo serviço de saúde, conduta te-
rapêutica voltada à elaboração do luto. Trata-se de um grupo
aberto e heterogêneo, recebendo a cada sessão pessoas adultas,
em diferentes faixas etárias e graus de escolaridade, encami-
nhadas por Centros de Atenção Psicossocial, Hospitais Gerais
e especializados, ou ainda por outros participantes do grupo.

Acontece semanalmente às sextas-feiras no turno da
manhã, no horário das 8h30' as nhso', com duração média
de 180 minutos. A equipe responsável pela coordenação é
composta por: uma coordenadora principal, uma enfermeira
docente, e dois coordenadores auxiliares, um acadêmico de,
psicologia e uma acadêmica de enfermagem.

As sessões terapêuticas acontecem na sala do LABPAS,
onde o espaço é adequado, com ar-condicionado, colchonetes,
carteiras, almofadas, garrafas com água, utensílios descartá-
veis, lenços de papel. É oferecido como lanche, uma sopa no
intervalo do grupo.

O desenvolvimento das sessões semanais do grupo exi-
ge dos coordenadores planejamento das ações. No inicio da
sessão grupal, um dos coordenadores auxiliares organiza a
sala, dispondo os colchonetes lado a lado, e distribui as almo-
fadas. Há duas garrafas contendo água, copos descartáveis, e
lenços de papel. A existência de uma sala com estrutura dife-
renciada, preparada para a recepção é um fator convidativo
aos participantes, pois se sentem valorizados por serem rece-
bidos em um local próprio ao acolhimento.

A realização do grupo em horário e dia fixos na semana
estabelece entre os participantes e coordenadores um vínculo
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de respeito e compromisso. É de compreensão de todos que as
sessões iniciam pontualmente as 8h30' e que a porta da sala
permanece aberta durante toda a sessão para que a chegada e
saída de qualquer pessoa seja livre, de acordo com o desejo de
cada um, assim, é um grupo aberto e heterogêneo.

As reuniões se dividem em quatro fases: Ia Fase do gru-
po - Relaxamento e visualização criativa- Encontro com o
corpo; 2a Fase do grupo - Expressão verbal dos sentimentos;
3a Fase do grupo - Nutrição e alimentação; 4a Fase do gru-
po - Encontro com outros - Avaliação do grupo.

1a Fase do grupo: Relaxamento e visualização criativa-
Encontro com o corpo. Todas as sessões do grupo iniciam com
esse momento, que tem a duração variável de 5 a 10 minu-
tos. Conforme os participantes vão entrando na sala escolhem
o local onde desejam se deitar, e se acomodam do modo mais
confortável. O coordenador inicia sua fala, apresentando-se
para os novos participantes. Explica que, nesse momento,
todos estão convidados a relaxar. Utilizam-se técnicas de re-
laxamento e desaceleração da respiração, além da visualiza-
ção criativa, conduzi da para uma motivação específica como
reconhecimento e valorização do corpo, importância do de-
sapego, expressão dos sentimentos, ao relembrar vivências
íntimas do passado.

Esse momento é finalizado com o abraço pessoal. Os
participantes são direcionados pelo coordenador para realiza-
rem os seguintes passos: toque com a mão esquerda no ombro
direito, e a mão direita no ombro esquerdo, fazendo com estes
toques sincronizados transformem-se no exercício do abraço
pessoal, em que cada pessoa é estimulada a tocar-se e sen-
tir afeto por si, aceitando-se como é, acreditando que é me-
recedora de felicidade, alegria, abraçando a si mesmo como
abraça alguém que ama muito. Abraçar a si com todas suas
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potencialidades, referindo amor próprio e desejo de ser feliz,
tirando de dentro de si, a culpa, medo, raiva e colocando em
seu gesto paz e contentamento. Descrevemos os temas dos re-
laxamentos e Visualização Criativas realizadas em 20 sessões
grupais.

lSessõ~~axamel!t!> Visualização Criativa . ~~-'-~~"'1
1° IResolução de relações conflituosas. Abra o pessoal.
2° Autoconhe~iniento. Abraço~t::~es~s::.::o::::a~l.__ ,_~~ "",""~~",,,
30 10 valor da digestão da vida, como e o que estamos digerin-l

'do? Abraço pessoal.
4° Autoestima e autocuidado. Abraço essoa:.;;l.~ ~_~.......,
5° Comunicação. Abraço pessoal.
~64.° ':ÕV.~a~10::::r.~iz~"::açãodo co~o e autoestima. Abraço essoal.

Preservação dos bons sentimentos e desacate dos maus senti-
mentos. Abraçº"-pessoal.

8° Autoestima amor ró ric.>.t.felicidade. Abraço pessoal.
2° ! Automassagem. Valorização do amorprój>rio. Abraço pessoal.~
100 Ressaltou a importância de ter autoconsideração e amor próprio. I

1\Qr~ço~ªoal ~_ _ ....J
--,rmaginamos um lugar que gostamos. Esse lugar deve trazer boas]

!recordações e a memória de eventos felizes, em que é possível!
.ter orgulho de si mesmo. Desse lugar fazemos uma viagem no
[tempo. Pensamos num lugar como se fosse no presente, e em se-
-guida dez anos atrás, na juventude, e para finalizar, na infância.
lEm cada um desses lugares procuram lembranças que fazem as'

___ ",.l.<.e,ssoasfelizes, e dão ânimçpara começar o dia. AQr~o pessoal.
Percepção do corpo. Abraço pessoal.

_,...,.,.'!"""_N.
[Percepção do corpo. Abraço pessoal.

-"""""""""'-
14° Imaginamos uma caminhada por uma casa. Abraço pessoal.
!hl-5-o~-===1;;;cepç~;;:Abraço ;:~~al.

16° Calatonia, toque nos pés. Abraço pessoal.
-"""""~-

l'I'odas as pessoas são importantes até as que não gostamos. Olhar
para si, e para os outros. Abraço pessoal.---

1
I

18° Regressão ao útero materno. Abraço pessoal.r---""""""-- --~----l19° jReconciliação e perdão. Abraço pessoal. I~--~ ----~
Visualização da própria imagem num espelho, para que cada um

200 enxergue em si o que mais lhe agrada, o que lhe causa desconfor-
to, e, principalmente, encontre seu eu verdadeiro. Abraço pessoal.'
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2a Fase do grupo: Expressão verbal dos sentimen-
tos. Dura em média de uma a duas horas. Refere-se ao mo-
mento seguinte ao relaxamento. Os participantes, antes dei-
tados, agora sentam-se, formando um grande círculo, para
estabelecermos uma situação de igualdade entre todos que
estão participando do grupo, incluindo os coordenadores,
com o desejo de criamos um espaço isento de preconceitos e
estereótipos. Em círculo não existe a determinação de quem
começa, e de quem termina a sessão, podemos olhar uns para
os outros, e observarmos também a expressão corporal de
quem fala, observando suas características e peculiaridades.

Nessa fase, a fala é de cada participante que queira des-
crever a sua situação, expressando livremente suas dores e
opiniões. Assim, estabelecemos o processo de comunicação,
compreendendo que é influenciado por crenças e valores. O
conceito de comunicação terapêutica consiste na atitude
profissional de utilizar o conhecimento sobre a comunica-
ção, para ajudar outras pessoas a ajustarem suas vidas em
momentos de crise, proporcionando a superação e o enfrenta-
mento dos problemas.

Diversos temas são abordados pelo grupo: luto, mor-
te, separação conjugal, sexualidade, família. O coordenador
concilia as falas, expressa-se quando necessário, dá abertura
para a realização de perguntas, demonstra respeito, e dispen-
sa tempo suficiente para a conversa. Os participantes não são
passivos diante da fala do outro, pelo contrário, muitas vezes
por possuírem determinadas semelhanças em suas histórias
acabam partilhando experiências, e revelando como enfrenta-
ram certas situações.

Pontes, Leitão e Ramos (2006) afirmam que um dos
recursos essenciais para quem pretende estabelecer comuni-
cação com alguém, é a escuta, por meio dela podemos com-
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preender os fatos (história, acontecimentos marcantes, curio-
sidades), no âmbito do que é sentido de forma profunda
(experiência de vida, emoções, sentimentos) e de repercussão
(emoções e imagens). Escutar é uma ação difícil, pois renun-
ciamos à nossa própria fala, reprimimos nossas justificativas,
e ausentamos nossas respostas, ou seja, acolhemos o que é
dito, sem obrigatoriamente concordarmos. É nos colocarmos
à disposição do outros.

Existem quatro tarefas básicas para que seja reestabeleci-
do o equilíbrio emocional que acontece no desenvolvimento das
sessões do grupo de apoio ao luto, e após a leitura dos relatórios
descritivos das sessões (SOUZA; ALVES; ARAÚJO, 2006).

1ª Aceitar a realidade da perda é não minimizar a dor
sentida por meio da negação e do esquecimento seletivo de
fatos importantes do passado vivenciado juntamente do ente
querido que morreu. A aceitação da morte exige tempo e cora-
gem, pois nem sempre a compreensão emocional e intelectual
acorre simultaneamente, muitas vezes os familiares partici-
pam dos rituais tradicionais, vivenciam o velório e o enterro,
mas a morte só é compreendida como informação verdadeira
depois de algum tempo.

Perdi o meu filho há 76 dias. Eu acompanhei ele até
o IML, o velório, o cemitério, mas o que mais me inco-
moda é o fato de que gostaria de ter vivido mais com
ele. Foi como se a minha vida virasse um "refrigerante
sem gás", como se não houvesse mais sol (Edgley. 6ª
sessão).

2ª Elaborar a dor da perda, dar espaço para se viven-
ciar o luto é uma etapa importante e que não pode ser vista
como algo mórbido, afinal é inconcebível que a perda de uma
pessoa com quem estabelecemos algum grau de ligação nos
seja isentar de dor. °apoio social possui papel significativo na
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elaboração de um luto saudável, pois a supressão de processo
de luto não só retarda essa fase como também é um fator de-
sencadeante de problemas de saúde futuros.

Minha mãe faleceu e eu me sinto muito mal por não ter
me despedido, não ter dito que a amava. Sinto dores de
cabeça, cansaço (Maria de Fátima. 2° sessão).

3ª Ajustar-se ao ambiente em que está faltando a pessoa
que faleceu, não é uma tarefa fácil, afinal as responsabilida-
des do morto são repassadas aos que continuam vivos, e des-
sa forma muitas pessoas se veem sobrecarregadas com novas
funções, e não conseguem encontrar um novo direcionamento
para suas vidas. Ou seja, o ser humano enlutado ao encontrar
essas dificuldades pode desistir de se adaptar às exigências da
nova realidade, e se afastar do convívio dos familiares e amigos.

Quando aconteceu, eu me perguntei o que ira fazer da
minha vida daí por diante. A gente vivia um para o
outro. Agora estou sozinha eDeus (choros) (Margarida.
411 sessão).

4ª Reposicionar um termo emocional à pessoa que fa-
leceu e continuar a vida, a partir do momento que o ser enlu-
tado encontra espaço adequado na sua vida emocional para
guardar as lembranças do ente que faleceu e se propõem a
viver novos papéis sociais estabelecendo um vínculo de res-
peito com o passado e de esperança com o futuro é possível
ressignificar sua vida e assim dar continuidade a ela.

Hoje eu penso só nas coisas boas que vivi com ela. "Sei
que ela não morreu por falta de socorro." "Não vou
dizer que eu estou bem, mas eu estou melhor depois
de vir ao grupo. Retomei a minha vida e voltei a tra-
balhar" (Maria. 611 sessão).
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3ª Fase do grupo: Nutrição e alimentação. Essa fase é
intercalada no 2a momento do grupo. Em meio a tantos de-
sabafos e relatos de situações vividas, observamos a impor-
tância de oferecer por meio do alimento, carinho e atenção.
Servimos uma sopa que não representa apenas um alimento,
mas um afago na dor de cada participante.

4ª Fase do grupo: Encontro com os outros - Avaliação
do grupo. Ao término da sessão grupal é estimulado que todos
os participantes falem algo a respeito do que foi vivenciado du-
rante o decorrer do grupo. O coordenador faz o seguinte ques-
tionamento: Como vocês estão saindo hoje do grupo? Dessa
forma é possível compreendermos se o objetivo do grupo está
sendo alcançado e podemos avaliar criticamente o que pode
ser modificado na próxima sessão que traga melhorias. Alguns
participantes falam com mais naturalidade que outros, no en-
tanto, o espaço de todos é respeitado. Por fim, encerramos o
grupo, trocamos abraços individuais e palavras de afeto.

Nos 20 encontros do grupo, realizados no período de
agosto de 2012 ajaneiro de 2013 houve a média de nove parti-
cipantes por sessão. Esse número variou, de no mínimo 5 a no
máximo 16 participantes. No total, 50 pessoas participaram
dos encontros do Grupo de Apoio ao Luto, sendo que 16 par-
ticipantes (32%) estiveram presentes em apenas uma sessão,
e 32 (68%) participaram de no mínimo duas sessões. O sexo
feminino representou 100% dos membros presentes em 50%

do total de sessões realizadas. O sexo masculino teve pelo me-
nos um representante em 50% do total de sessões.

Conclusão

Compreender a estrutura e a funcionalidade de um gru-
po voltado para a elaboração do luto saudável, é de extrema
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importância para todos os atuais e futuros profissionais da
saúde. Nas academias estudamos formas de melhorar nosso
cuidado e nossa assistência e abdicamos de lidar com aquilo
que está fora de nosso controle, a morte. Trabalhamos dia-
riamente buscando a saúde, a vida, e esquecemos que a vida
humana possui sua própria finitude. Logo, percebemos a ne-
cessidade de tratar aquilo que é rejeitado socialmente: a dor,
o medo, o choro, a culpa, sentimentos comuns a quem perdeu
um ente querido, ou rompeu algum vínculo importante em
sua vida.

O GRUPO DE APOIO AO LUTO PLUS+ TRANSFOR-
MAÇÃO- DENF -UFC acolhe pessoas em processo de luto,
e proporciona a elas a convivência com outros participantes
que vivenciam situações semelhantes. Isso permite que o ser
enlutado compreenda que todos têm situações a serem en-
frentadas diariamente, e que ele não está sozinho.

Exemplificar a forma como o grupo acontece e expor
os recursos necessários para a sua realização serve de inspi-
ração para a formação de futuros grupos que atuem também
no acolhimento das pessoas em processo de luto, e propor-
cionem a um número ainda maior de pessoas a oportunidade
de darem continuidade às suas vidas após a elaboração de um
luto saudável.

Referências Bibliográficas

OLIVEIRA, S. G.; QUINTANA,A. M.; BERTOLINO, K. C. O.;
Reflexões acerca da morte: um desafio para a enfermagem.
Rev. Bras. Enferm. v. 63 n. 6, Brasília Nov.jDec. 2010.
SOUZA,A. M. A. Coordenação de Grupos: Teorias, práticas e
pesquisa. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2011. Cap.15.
193p·

COORDENAÇÃO DE UM GRUPO DE APOIO AO LUTO: PRÁTICA PARA FORMAÇÃO ~
PROFISSIONALlNTERDISClPLlNAR -'=) 511



BOUSSO, R. S. A complexidade e a simplicidade da experi-
ência do luto. Acta paul. enfermo v. 24, n. 3, São Paulo 201!.
SOUZA,A. M. A.; ALVES,M. D. S.; ARAÚJO, M. A. M. Estu-
dos sobre luto, suicídio e psico-oncologia. Cap.i. 31-34p.2006.
SILVA,J. C. et al. Pesquisa-ação: concepções e aplicabilida-
de nos estudos em enfermagem. Rev. Bras. Enferm. v.64, n.
3, Brasília, MayjJune 2011
PONTES, A. C. ;LEITÃO, L M. T. A.; RAMOS, L C. Comuni-
cação terapêutica em Enfermagem: instrumento essencial do
cuidado. Universidade Estadual do Ceará, Departamento de
Enfermagem. Fortaleza, CE.Rev. bras. enfermo v. 61,n.g, Bra-
sília MayjJune 2008.

~ ANGELA MARIAALVESE SOUZA· PATRICIA ALENCAR DUTRA • PEDRO ALMEIDA PEREIRA·
512 """")LUCIANA RODRIGUES CORDEIRO· MARCIA HELENA RODRIGUES ROCHA



SÉRIEDIÁLOGOSINTEMPESTIVOS

1. Ditos (mau)ditos. José Gerardo Vasconcelos; Antonio Germano Magalhães Junior
e José Mendes Fonteles (Orgs.). 2001. 208p. 2001. ISBN: 85-86627-13-5.

2. Memórias no plural. José Gerardo Vasconcelos e Antonio Germano Magalhães
Junior (Orgs.). 140P. 2001. ISBN: 85-86627-21-6.

3. Trajetórias da juventude. Maria Nobre Damasceno; Kelma Socorro Lopes de
Matos e José Gerardo Vasconcelos (Orgs.). 112p. 2001. ISBN: 85-86627-22-4.

4. Trabalho e educação face à crise global do capitalismo. Enéas Arrais Neto; .
Manuel José Pina Fernandes e Sandra Cordeiro Felismino (Orgs.). 2002. 218p ..
ISBN: 85-86627-23-2.

5. Um dispositivo chamado Foucault. José Gerardo Vasconcelos e Antonio
Germano Magalhães Junior (Orgs.). 120p. 2002. ISBN: 85-86627-24-0.

6. Registros de pesquisa na educação. Kelma Socorro Lopes de Matos e José
Gerardo Vasconcelos (Orgs.). 2002. 216p. ISBN: 85-86627-25-9.

7. Linguagens da história. José Gerardo Vasconcelos e Antonio Germano Maga-
lhães Junior (Orgs.). 2003. 154p. ISBN: 85-7564084-4.

8. Esboços em avaliação educacional. Brendan Coleman Me Donald (Org.). 2003.
168p. ISBN: 85-7282-131-7.

9. Informática na escola: um olhar multidisciplinar. Edla Maria Faust Ramos;
Marta Costa Rosatelli e Raul Sidnei Wazlawick (Orgs.). 2003. 135p. ISBN: 85-7282-
130-9·

10. Filosofia, educação e realidade. José Gerardo Vasconcelos (Org.). 2003. 300P.
ISBN: 85-7282-132-5.

11. Avaliação: Fiat Lux em Educação. Wagner Bandeira Andriola e Brendan Coleman
Me Donald (Orgs.). 2003. 212p. ISBN: 85-7282-136-8.

12. Biografias, instituições, ideias, experiências e políticas educacionais.
Maria Juraci Maia Cavalcante e José Arimatea Barros Bezerra (Orgs.). 2003· 467P.
ISBN: 85-7282-137-6. -

13. Movimentos sociais, educação popular e escola: a favor da diversidade.
Kelma Socorro Lopes de Matos (Org.). 2003. 312p. ISBN: 85-7282-138-4.

14. Trabalho, sociabilidade e educação: uma crítica à ordem do capital. Ana
Maria Dorta de Menezes e Fábio Fonseca Figueiredo (Orgs.). 2003. 396p. ISBN:
85-7282-139-2.

15. Mundo do trabalho: debates contemporâneos. EnéasArrais Neto, Elenice Gomes
de Oliveira e José Gerardo Vasconcelos (Orgs.). 2004. 154p. ISBN: 85-7282-142-2.

16. Formação humana: liberdade e historicidade. Ercília Maria Braga de Olinda
(Org.). 2004. 250P. ISBN: 85-7282-143-0.

17. Diversidade cultural e desigualdade: dinâmicas identitárias em jogo. Maria
de Fátima Vasconcelos e Rosa Barros Ribeiro (Orgs.). 2004. 324p. ISBN: 85-7282-
144-9·

18. Corporeidade: ensaios que envolvem o corpo. Antonio Germano Magalhães
Junior e José Gerardo Vasconcelos (Orgs.). 2004. 114p. ISBN:8s-7282-146-5.

19. Linguagem e educação da criança. Silvia Helena Vieira Cruz e Mônica Petra-
landa Holanda (Orgs.). 2004. 369p. ISBN:85-7282-149-X.

20. Educação ambiental em tempos de semear. Kelma Socorro Lopes de Matos
e José Levi Furtado Sampaio (Orgs.). 2004. 203p. ISBN: 85-7282-150-3.

21. Saberes populares e práticas educativas. José Arimatea Barros Bezerra,
Catarina Farias de Oliveira e Rosa Maria Barros Ribeiro (Orgs.). 2004. 186p. ISBN:
85-7282-162-7.



22. Culturas, currículos e identidades. Luiz Botelho de Albuquerque (Org.). 231P.
ISBN: 85-7282-165-l.

23. Polifonias: vozes, olhares e registros na filosofia da educação. José Gerardo
Vasconcelos, Andréa Pinheiro e Érica Atem (Orgs.) 274p. ISBN: 857282166-X.

24. Coisas de cidade. José Gerardo Vasconcelos e Shara Jane Holanda Costa Adad.
ISBN: 85-7282-172-4.

25. O caminho se faz ao caminhar. Maria Nobre Damasceno e Celecina de Maria
Vera Sales (Orgs.). 2005. 230P. ISBN: 85-7282-179-l.

26. Artesania do saber: tecendo os fios da educação popular. Maria Nobre Damasceno
(Org.). 2005. 169p. ISBN: 85-7282-181-3.

27. História da educação: instituições, protagonistas e práticas. Maria Juraci Maia
Cavalcante e José Arimatea Barros Bezerra. (Orgs.). 458p. ISBN: 85-7282-182-l.

28. Linguagens, literatura e escola. Sylvie Delacours-Lins e Sílvia Helena Vieira
Cruz (Orgs.). 2005. 221p. ISBN: 85-7282-184-8.

29. Formação humana e dialogicidade em Paulo Freire. Maria Ercília Braga
de Olinda e João Batista de A. Figueiredo (Orgs.). 2006. ISBN: 85-7282-186-4.

30. Curriculos contemporâneos: formação, diversidade e identidades em transição.
Luiz Botelho Albuquerque (Org.). 2006. ISBN: 85-7282-188-0.

31. Cultura de paz, educação ambiental e movimentos sociais. Kelma Socorro
Lopes de Matos (Org.). 2006. ISBN: 85-7282-189-9.

32. Movimentos sociais, educação popular e escola: a favor da diversidade
lI. Sylvio de Sousa Gadelha e Sônia Pereira Barreto (Orgs.). 2006. 172p. ISBN:
85-7282-192-9.

33. Entretantos: diversidade na pesquisa educacional. José Gerardo Vasconcelos,
Emanoel Luís Roque Soares e Isabel Magda Said Pierre Carneiro (Orgs.). ISBN:
85-7282-194-5.

34. Juventudes, cultura de paz e violências na escola. Maria do Carmo Alves do
Bomfim e Kelma Socorro Lopes de Matos (Orgs.). 2006. 276p. ISBN: 85-7282-204-6.

35. Diversidade sexual: perspectivas educacionais. Luís Palhano Loiolarêgp. ISBN:
85-7282-214-3.

36. Estágio nos cursos tecnológicos: conhecendo a profissão e o profissional.
Gregório Maranguape da Cunha, Patrícia Helena Carvalho Holanda, Cristiano Lins
de Vasconcelos (Orgs.). 93p. ISBN: 85-7282-215-l.

37. Jovens e crianças: outras imagens. Kelma Socorro Lopes de Matos, Shara Jane Ho-
landa Costa Adad e Maria Dalva Macedo Ferreira (Orgs.). 221p. ISBN: 85-7282-219-4.

38. História da educação no Nordeste brasileiro. José Gerardo Vasconcelos e
Jorge Carvalho do Nascimento (Orgs.). 2006. 193p. ISBN: 85-7282-220-8.

39. Pensando com arte. José Gerardo Vasconcelos e José Albio Moreira de Sales
(Orgs.). 2006. 212p. ISBN: 85-7282-221-6.

40. Educação, política e modernidade. José Gerardo Vasconcelos e Antonio
Paulino de Sousa (Orgs.). 2006. 209p. ISBN: 978-85-7282-231-2.

41. Interfaces metodológicas na história da educação. José Gerardo Vasconce-
los, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior, Zuleide Fernandes de Queiroz e
José Edvar Costa de Araújo (Orgs.). 2007. 286p. ISBN: 978-85-7282-232-9.

42. Práticas e aprendizagens docentes. Ercília Maria Braga de Olinda e Dorgival
Gonçalves Fernandes (Orgs.). 2007. 196p. ISBN 978.85-7282.246-6.

43. Educação ambiental dialógica: as contribuições de Paulo Freire e as repre-
sentações sociais da água em cultura sertaneja nordestina. João B. A. Figueiredo.
2007. 385p· ISBN: 978-85-7282-245-9.

44. Espaço urbano e afrodescendência: estudos da espacialidade negra urbana
para o debate das políticas públicas. Henrique Cunha J únior e Maria Estela Rocha
Ramos (Orgs.). 2007. 209. ISBN: 978-85-7282-259-6.



45. Outras histórias do Piauí. Roberto Kennedy Gomes Franco e José Gerardo
Vasconcelos. 2007. 197P· ISBN: 978-85-7282-263-3.

46. Estágio supervisionado: questões da prática profissional. Gregório Maranguape
da Cunha, Patrícia Helena Carvalho Holanda e Cristiano Lins de Vasconcelos (Orgs.).
2007. 163p. ISBN: 978-85-7282-265-7.

47. Alienação, trabalho e emancipação humana em Marx. Jorge Luís de Oli-
veira. 2007. 291P. ISBN: 978-85-7282-264-0.

48. Modo de brincar, lembrar e dizer: discursividade e subjetivação. Maria de
Fátima Vasconcelos da Costa, Veriana de Fátima Rodrigues Colaço e Nelson Barros
da Costa (Orgs.). 2007· 347P. ISBN: 978.85-7282-267-l.

49. De novo ensino médio aos problemas de sempre: entre marasmos, apro-
priações e resistências escolares. Jean Mac Cole Tavares Santos. 2007. 270P. ISBN:
978.85-7282-278-7.

50. Nietzscheanismos. José Gerardo Vasconcelos, Cellina Muniz e Roberto Kennedy
Gomes Franco (Orgs.). 2008. 150P. ISBN: 978.85-7282-277-0.

51. Artes do existir: trajetórias de vida e formação. Ercília Maria Braga de Olinda e
Francisco Silva Cavalcante Júnior (Orgs.). 2008. 353p. ISBN: 978-85-7282-269-5.

52. Em cada sala um altar, em cada quintal uma oficina: o tradicional e o
novo na história da educação tecnológica no Cariri cearense. Zuleide Fernandes
de Queiroz (Org.). 2008. 403p. ISBN: 978-85-7282-280-0.

53. Instituições, campanhas e lutas: história da educação especial no Ceará. Vanda
Magalhães Leitão. 2008. 169p. ISBN: 978-85-7282-281-7.

54. A pedagogia feminina das casas de caridade do padre Ibiapina. Maria
das Graças de Loiola Madeira. 2008. 391p. ISBN: 978-85-7282-282-4.

55. História da educação - vitrais da memória: lugares, imagens e práticas
culturais. Maria Juraci Maia Cavalcante, Zuleide Fernandes de Queiroz, Raimundo
Elmo de Paula Vasconcelos Júnior e José Edvar Costa de Araujo (Orgs.). 2008.
560p. ISBN: 978-85-7282-284-8.

56. História educacional de Portugal: discurso, cronologia e comparação. Maria
Juraci Maia Cavalcante. 2008. 342P.1SBN: 978-85-7282-283-l.

57. Juventudes e formação de professores: o ProJovem em Fortaleza. Kelma
Socorro Alves Lopes de Matos e Paulo Roberto de Sousa Silva (Orgs.). 2008. 198p.
ISBN: 978-85-7282-295-4.

58. História da educação: arquivos, documentos, historiografia, narrativas orais e
outros rastros. José Arimatea Barros Bezerra (Org.). 2008. 276p. ISBN: 978-85-
7282-285-5.

59. Educação: utopia e emancipação. Casemiro de Medeiros Campos. 2008. 104p.
ISBN: 978-85-7282-305-0.

60. Entre línguas: movimentos e mistura de saberes. Shara Jane Holanda Costa Adad,
Ana Cristina Meneses de Sousa Brandim e Maria do Socorro Rangel (Orgs.). 2008.
202p. ISBN: 978-85-7282-306-7.

61. Reinventar o presente: ... pois o amanhã se faz com a transformação do hoje.
Reinaldo Matias Fleuri. 2008. 76p. ISBN: 978-85-7282-307-4.

62. Cultura de paz: do Conhecimento à Sabedoria. Kelma Socorro Lopes de Matos,
Verônica Salgueiro do Nascimento e Raimundo Nonato Júnior (Orgs.) 2008. 260p.
ISBN: 978-85-7282-311-l.

63. Educação e afrodescendência no Brasil.Ana Beatriz Sousa Gomes e Henrique
Cunha Júnior (Orgs.). 2008. 291p. ISBN: 978-85-7282-310-4.

64. Reflexões sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Eduardo Ferreira
Chagas, Marcos Fábio Alexandre Nicolau e Renato Almeida de Oliveira (Orgs.).
2008. 285P. ISBN: 978-85-7282-313-5.



65. Gestão escolar: saber fazer. Caserniro de Medeiros Campos e Milena Marcintha
Alves Braz (Orgs.). 2009. 166p. ISBN: 978-85-7282-316-6.

66. Psicologia da educação: teorias do desenvolvimento e da aprendizagem em
discussão. Maria Vilani Cosme de Carvalho e Kelma Socorro Alves Lopes de Matos
(Orgs.). 2008. 241P. ISBN: 978-85-7282-322-7.

67. Educação ambiental e sustentabilidade. Kelma Socorro Alves Lopes de Matos
(Org.). 2008. 21Op. ISBN: 978-85-7282-323-4.

68. Projovem: experiências com formação de professores em Fortaleza. Kelma Socorro
Alves Lopes de Matos (Org.). 2008. 214p. ISBN: 978-85-7282-324-l.

69. A filosofia moderna. Antonio Paulino de Sousa e José Gerardo Vasconcelos
(Orgs.). 2008. 212p. ISBN: 978-85-7282-314-2.

70. Formação humana e dialogicidade em Paulo Freire 11:reflexões e possi-
bilidades em movimento. João B. A. Figueiredo e Maria Eleni Henrique da Silva
(Orgs.). 2009. 189P. ISBN: 978-85-7282-312-8.

71. Letramentos na Web: Gêneros, Interação e Ensino. Júlio César Araújo e Messias
Dieb (Orgs.). 2009. 286p. ISBN: 978-85-7282-328-9.

72. Marabaixo, dança afrodescendente: Significando a Identidade Étnica do
Negro Amapaense. Piedade Lino Videira. 2009. 274p. ISBN: 978-85-7282-325-8.

73. Escolas e culturas: políticas, tempos e territórios de ações educacionais. Maria
Juraci Maia Cavalcante, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior, José Edvar
Costa de Araujo e Zuleide Fernandes de Queiroz (Orgs.). 2009. 445p. ISBN: 978-
85-7282-333-3.

74. Educação, saberes e práticas no Oeste Potiguar. Jean Mac Cole Tavares
Santos e Zacarias Marinho. (Orgs.). 2009. 225p. ISBN: 978-85-7282-342-5.

75. Labirintos de clio: práticas de pesquisa em História. José Gerardo Vasconcelos,
Samara Mendes Araújo Silva e Raimundo Nonato Lima dos Santos. (Orgs.). 2009.
171P. ISNB: 978-85-7282-354-8.

76. Fanzines: autoria, subjetividade e invenção de si. Cellina Rodrigues Muniz. (Org.).
2009. 139p· ISBN: 978-85-7282-366-l.

77. Besouro cordão de ouro: o capoeira justiceiro. José Gerardo Vasconcelos. 2009.
109p. ISBN: 978-85-7282-362-3.

78. Da teoria à prática: a escola dos sonhos é possível. Adelar Hengemuhle, Débora
Lúcia Lima Leite Mendes, Casemiro de Medeiros Campos (Orgs.). 2010. 167P. ISBN:
978-85-7282-363-0.

79. Ética e cidadania: educação para a formação de pessoas éticas. Márie dos Santos
Ferreira e Raphaela Cândido (Orgs.). 2010. 115p. ISBN: 978-85-7282-373-9.

80. Qualidade de vida na Infância: visão de alunos da rede pública e privada de
ensino. Lia Machado Fiuza Fialho e Maria Teresa Moreno Valdés. 2009. 113p.
ISBN: 978-85-7282-369-2.

81. Federalismo cultural e sistema nacional de cultura: contribuição ao debate.
Francisco Humberto Cunha Filho. 2010. 155p. ISBN: 978-85-7282-378-4.

82. Experiências e diálogos em educação do campo. Kelma Socorro Alves Lopes
de Matos, Carmen Rejane Flores Wizniewsky, Ane Carine Meurer e Cesar De David
(Orgs.) 2010. 129p. ISBN: 978-85-7282-377-7.

83. Tempo, espaço e memória da educação: pressupostos teóricos, metodológi-
cos e seus objetos de estudo. José Gerardo Vasconcelos, Raimundo Elmo de Paul a
Vasconcelos Júnior, José Edvar Costa de Araújo, José Rogério Santana, Zuleide
Fernandes de Queiroz e Ivna de Holanda Pereira (Orgs.). 2010. 718p. ISBN: 978-
85-7282-385-2.82.

84. Os Diferentes olhares do cotidiano profissional. Cassandra Maria Bastos
Franco, José Gerardo Vasconcelos e Patrícia Maria Bastos Franco. 2010. 275p.
ISBN: 978-85-7282-381-4.



85. Fontes, métodos e registros para a história da educação. José Gerardo
Vasconcelos, José Rogério Santana, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior
e Francisco Ari de Andrade (Orgs.) 2010. 221p. ISBN: 978-85-7282-383-8.

86. Temas educacionais: uma coletânea de artigos. Luís Távora Furtado Ribeiro e
Marco Aurélio de Patrício Ribeiro. 2010. 261p. ISBN: 978-85-7282-389-0.

87. Educação e diversidade cultural. Maria do Carmo Alves do Bomfim, Kelma
Socorro Alves Lopes de Matos, Ana Beatriz Sousa Gomes e Ana Célia de Sousa
Santos. 2009. 463p. ISBN: 978-85-7282-376-0.

88. História da educação: nas trilhas da pesquisa. José Gerardo Vasconcelos, José
Rogério Santana, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior e Francisco Ari de
Andrade (Orgs.) 2010. 239p. ISBN: 978-85-7282-384-5.

89. Artes do fazer: trajetórias de vida e formação. Ercília Maria Braga de Olinda
(Org.). 2010. 335p. ISBN: 978-85-7282-398-2.

90. Lápis, agulhas e amores: história de mulheres na contemporaneidade. José
Gerardo Vasconcelos, Samara Mendes Araújo Silva, Cassandra Maria Bastos Franco
e José Rogério Santana (Orgs.) 2010. 327P. ISBN: 978-85-7282-395-1.

91. Cultura de paz, ética e espiritualidade. Kelma Socorro Alves Lopes de Matos
e Raimundo Nonato Junior (Orgs.). 2010. 337P· ISBN: 978-85-7282-403-3.

92. Educação ambiental e sustentabilidade 11. Kelma Socorro Alves Lopes de
Matos (Org.). 2010. 241P. ISBN: 978-85-7282-407-1.

93. Ética e as reverberações do fazer. Kleber Jean Matos Lopes, Emílio Nolasco
de Carvalho e Kelma Socorro Alves Lopes de Matos (Orgs.). 2011. 205p. ISBN:
978-85-7282-424-8.

94. Contrapontos: democracia, república e constituição no Brasil. Filomeno Moraes.
2010. 205p. ISBN: 978-85-7282-421-7.

95. Paulo Freire: teorias e práticas em educação popular - escola pública, inclusão,
humanização (Org.). 2011. 241p. ISBN: 978-85-7282-419-4.

96. Formação de professores e pesquisas em educação: teorias, metodologias,
práticas e experiências docentes. Francisco Ari de Andrade e J ean Mac Cole Tavares
Santos (Orgs.). 2011. 307P. ISBN: 978-85-7282-427-9.

97. Experiências de avaliação curricular: possibilidades teórico-práticas. Mei-
receie Caliope Leitinho e Patrícia Helena Carvalho Holanda (Orgs.). 2011. 208p.
ISBN: 978-85-7282-437-8.

98. Elogio do cotidiano: educação ambiental e a pedagogia silenciosa da caatinga
no sertão piauiense. Sádia Gonçalves de Castro (Orgs.). 2011. 243p. ISBN: 978-85-
7282-438-6.

99. Recortes das sexualidades. Adriano Henrique Caetano Costa, Alexandre Martins
Joca e Francisco Pedrosa Ramos Xavier Filho (Orgs.). 2011. 214p. ISBN: 978-85-
7282-444-6.

100. O Pensamento pedagógico hoje. José Gerardo Vasconcelos e José Rogério
Santana (Orgs.). 2011. 187P. ISBN: 978-85-7282-428-6.

101. Inovações, cibercultura e educação. José Rogério Santana, José Gerardo
Vasconcelos, Vania Marilande Ceccatto, Francisco Herbert Lima Vasconcelos e
Júlio Wilson Ribeiro (Orgs.). 2011. 301P. ISBN: 978-85-7282-429-3.

102. Tribuna de vozes. José Gerardo Vasconcelos, Renata Rovaris Diorio e Flávio
José Moreira Gonçalves (Orgs.). 2011. 530P. ISBN: 978-85-7282-446-0.

103. Bioinformática, ciências biomédicas e educação. José Rogério Santana, Lia
Machado Fiuza Fialho, Francisco Fleury Uchoa Santos Júnior, Vânia Marilande
Ceccatto (Orgs.). 2011. 277P. ISBN: 978-85-7282-450-7.

104. Dialogando sobre metodologia científica. Helena Marinho, José Rogério
Santana e (Orgs.). 2011. 165p. ISBN: 978-85-7282-463-7.



105. Cultura, educação, espaço e tempo. Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos
Júnior, José Gerardo Vasconcelos, José Rogério Santana, KeilaAndrade Haiashida,
Lia Machado Fiuza Fialho, Rui Martinho Rodrigues e Francisco Ari de Andrade
(Orgs.). 2011. 743p. ISBN: 978-85-7282-453-8

106. Artefatos da cultura negra no Ceará. Henrique Cunha Júnior, Joselina da
Silva e Cicera Nunes (Orgs.). 2011. 283p. ISBN: 978-85-7282-464-4.

107. Espaços e tempos de aprendizagens: geografia e educação na cultura. Stanley
Braz de Oliveira, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior, José Gerardo
Vasconcelos e Márcio Iglésias Araújo Silva (Orgs.). 2011. 157P. ISBN: 978-85-
7282-483-5.

108. Muitas histórias, muitos olhares: relatos de pesquisas na história da educação.
José Rogério Santana, José Gerardo Vasconcelos, Gablielle Bessa Pereira Maia e
Lia Machado Fiuza Fialho (Orgs.). 2011. 339p. ISBN 978-85-7282-466-8.

109. Imagem, memória e educação. José Rogério Santana, José Gerardo Vas-
concelos, Lia Machado Fiuza Fialho, Cibelle Amorim Martins e Favianni da Silva
(Orgs.). 2011. 322p. ISBN: 978-85-7282-480-4.

110. Corpos de rua: cartografia dos saberes Juvenis e o Sociopoetizar dos
Desejos dos Educadores. Shara Jane Holanda Costa Adad. 2011. 391P. ISBN:
978-85-7282-447-7.

111. Barão e o prisioneiro: biografia e história de vida em debate. Charliton
José dos Santos Machado, Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior e José
Gerardo Vasconcelos. 2011. 76p. ISBN: 978-85-7282-475-0.

112. Cultura de paz, ética e espírítualídade 11.Kelma Socorro Alves Lopes de
Matos (Org.). 2011. 363p. ISBN: 978-85-7282-481-1.

113. Educação ambiental e sustentabilidade 111.Kelma Socorro Alves Lopes de
Matos (Org.). 2011. 331P. ISBN: 978-85-7282-484-2.

114. Diálogos em educação ambiental. Kelma Socorro Alves Lopes de Matos e
José Levi Furtado Sampaio (Org.). 2012. 350P. ISBN: 978-85-7282-488-0.

115. Artes do sentir: trajetórias de vida e formação. Ercília Maria Braga de
Olinda (Org.). 2011. 406p. ISBN: 978-85-7282-490-3.

116. Milagre, martírio, protagonismo da tradição religiosa popular de
Juazeiro: padre Cícero, beata Maria de Araújo, romeiros/as e romarias. Luis
Eduardo Torres Bedoya (Org.). 2011. 189p. ISBN: 978-85-7282-462-0.91.

117. Formação humana e dialogicidade lU: encantos que se encontram nos
diálogos que acompanham Freire. João Batista de Oliveira Figueiredo e Maria
Eleni Henrique da Silva (Orgs.). 2012. 212p. ISBN: 978-85-7282-454-5.

118. As contribuições de Paramahansa Yogananda à educação ambiental.
Arnóbio Albuquerque. 2011. 233p. ISBN: 978-85-7282-456-9.

119. Educação brasileira em múltiplos olhares. Francisco Ari de Andrade, Anto-
nia Rozimar Machado e Rocha, Janote Pires Marques e Helena de Lima Marinho
Rodrigues Araújo. 2012. 326p. ISBN: 978-85-7282-499-6.

120. Educação musical: campos de pesquisa, formação e experiências. Luiz Botelho
Albuquerque e Pedro Rogério (Orgs.). 2012. 296p. ISBN: 978-7282-505-4.

121. A questão da prática e da teoria na formação do professor. Ada Augus-
ta Celestino Bezerra, Marilene Batista da Cruz Nascimento e Edineide Santana
(Orgs.). 2012. 218p. ISBN: 978-7282-503-0.

122. História da educação: real e virtual em debate. José Gerardo Vasconcelos, José
Rogério Santana. Lia Machado Fiuza Fialho. (Orgs.). 2012. 524p. ISBN: 978-85-
7282-509-2.

123. Educação: perspectivas e reflexões contemporâneas. Alice Nayara dos
Santos, Ana Paula Vasconcelos de Oliveira Tahim e Gabrielle Silva Marinho (Orgs.).
2012. 191P. ISBN: 978-85-7282-491-0.



124. Úlceras por pressão: urna Abordagem Multidisciplinar. Miriam Viviane Baron,
José Rogério Santana, Cristine Brandenburg, Lia Machado Fiuza Fialho e Marcelo
Carneiro (Orgs.). 2012 315p. ISBN: 978-85-7282-489-7.

125. Somos todos seres muito especiais: urna análise psico-pedagógica da política
de educação inclusiva. Ada Augusta Celestino Bezerra e Maria Auxiliadora Aragão
de Souza. 2012. 183p. ISBN: 978-85-7282-517-7.

126. Memórias de Baobá. Sandra Haydée Petit e Geranilde Costa e Silva (Orgs.).
2012. 281p. ISBN: 978-85-7282-501-6.

127. Caldeirão: saberes e práticas educativas. Célia Camelo de Sousa e Lêda Vascon-
celos Carvalho. 2012. 135p. ISBN: 978-85-7282-521-4.

128. As Redes sociais e seu impacto na cultura e na educação do século XXI.
Ronaldo Nunes Linhares, Simone Lucena, e Andrea Versuti (Orgs.). 2012. 369p.
ISBN: 978-85-7282-522-l.

129. Corpografia: multiplicidades em fusão. Shara J ane Holanda Costa Adad e Fran-
cisco de Oliveira Barros Júnior (Orgs.). 2012. 417P. ISBN: 978-85-7282-527-6.

130. Infância e instituições educativas em Sergipe. Miguel André Berger (Org.).
2012. 203p. ISBN: 978-85-7282-519-l.

131. Cultura de paz, ética e espiritualidade 111.Kelma Socorro Alves Lopes de
Matos (Org.). 2012. 441p. ISBN: 978-85-7282-530-6.

132. Imprensa, impressos e práticas educativas: estudos em história da edu-
cação. Miguel André Berger e Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento
(Orgs.). 2012. 333p. ISBN: 978-85-7282-531-3.

133. Proteção do patrimônio cultural brasileiro por meio do tombamento:
estudo crítico e comparado das legislações estaduais - Organizadas por Regiões.
Francisco Humberto Cunha Filho (Org.). 2012. 183p. ISBN: 978-85-7282-535-l.

134. Afro arte memórias e máscaras. Henrique Cunha J unior e Maria Cecília Felix
Calaça (Orgs.). 2012. 91P. ISBN: 978-85-7282-439-2.

135. Educação musical em todos os sentidos. Luiz Botelho Albuquerque e Pedro
Rogério (Orgs.). 2013. 300P. ISBN: 978-85-7282-559-7.

136. Africanidades Caucaienses: saberes, conceitos e sentimentos. Sandra Haydée
Petit e Geranilde Costa e Silva (Orgs.). 2012. 206p. ISBN: 978-85-7282-590-0.

137. Batuques, folias e ladainhas [manuscrito]: a cultura do quilombo do Cria-ú
em Macapá e sua educação. Videira, Piedade Lino. 2012. 399p. ISBN: 978-85-
7282-536-8.

138. Conselho escolar: processos, mobilização, formação e tecnologia. Francisco
Herbert Lima Vasconcelos, Swarny de Paula Lima Soares, CibelleArnorim Martins,
Cefisa María Sabino Aguiar (Orgs.). 2013. 370P. ISBN: 978-85-7282-563-4.

139. Sindicalismo sem Marx: a CUT corno espelho. Jorge Luís de Oliveira. 2013.
570P. ISBN: 978-85-7282-572-6.

140. Catharina Moura e o Feminismo na Parahyba do Norte: processos,
mobilização, formação e tecnologia. Charliton José dos Santos Machado, Maria
Lúcia da Silva Nunes e Márcia Cristiane Ferreira Mendes (Autores). 2013. 131P.
ISBN: 978-85-7282-574-0.

141. Sequência Fedathi: urna proposta pedagógica para o ensino de matemá-
tica e ciências. Francisco Edisom Eugenio de Sousa, Francisco Herbert Lima
Vasconcelos, Hermínio Borges Neto, et a!. (organizadores). 2013. 184p. ISBN:

978-85-7282-573-3.
142. Transdisciplinaridade na educação dejovens e adultos: colcha de retalhos

- conhecimento, emancipação e autoria. Ada Augusta Celestino Bezerra e Paula
Tauana Santos. 2013. 109p. ISBN: 978-85-7282-476-7.



143. Pedagogia organizacional: gestão, avaliação & práticas educacionais. Marcos
Antonio Martins Lima e Gabrielle Silva Marinho (organizadores). 2013. 221p.
ISBN: 978-85-7282-496-5.

144.Educaçãoe formação de professores: questões contemporâneas. AdaAugusta
Celestino Bezerra e Marilene Batista da Cruz Nascimento (organizadoras). 2013.
368p. ISBN: 978-85-7282-576-4·

145. Configuração do trabalho docente a instrução primária em Sergipe
no século XIX (1826-1889). Simone Silveira Amorim. 2013. 331P. ISBN:
978-85-7282-575-7.

146. Dez anos da Lei NO.10.639/03: memórias e perspectivas. Regina de Fatima
de Jesus, Mairce da Silva Araújo e Henrique Cunha Júnior (Orgs.). 2013. 366p.
ISBN: 978-85-7282-577-1.

147. AHistória, Autores e Atores: compreensão do mundo, educação e cidadania.
Rui Martinho Rodrigues. 2013. 306p. ISBN: 978-85-7282-583-2.

148. Osintelectuais. RuiMartinho Rodrigues. 2013·164p·ISBN:978-85-7282-581-8.
149. Dinamérico Soares do Nascimento: uma história de poesia, paixão e dor.

Charliton José dos Santos Machado, ElielFerreira Soares e Fabiana Sena (Autores).
2013. 76p. ISBN: 978-85-7282-580-l.

150. História e Memória da Educação no Ceará. José Gerardo Vasconcelos,
Lia Machado Fiuza Fialho, José Rogério Santana, Lourdes Rafaella Santos
Florêncio, Rui Martinho Rodrigues, Dijane Maria Rocha Víctor e Stanley
Braz de Oliveira (Orgs.). 2013. 218p. ISBN: 978-85-7282-591-7.

151. Pesquisas Biográficas na Educação. José Gerardo Vasconcelos, José
Rogério Santana, Lia Machado Fiuza Fialho, Dijane Maria Rocha Victor, Antonio
Roberto Xavier e Roberta Lúcia Santos de Oliveira (Orgs.). 2013. 299p. ISBN:
978-85-7282-578-8.

152. Vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para... Sociopoe-
tizando o museu e musealizando a vida. Elane Carneiro de Albuquerque. 2013.
233p. ISBN: 978-85-7282-587-0.

153. A construção da tradição no Jongo da Serrinha: uma etnografia visual
do seu processo de espetacularização. Pedro Somonard. 2013. 225p. ISBN:
978-85-7282-588-7.

154. Medida socioeducativa de internação: educa? Ercília Maria Braga de
Olinda (Organizadora). 2013. 370P. ISBN: 978-85-7282-592-4.

155. Palavras e admirações. Fernando Luiz Ximenes Rocha. 2013. 208. ISBN:
978-85-7282-593-l.

156. Educação Ambiental e sustentabilidade IV. Kelma Socorro Alves Lopes
de Matos (Organizadora). 2013. 564p. ISBN: 978-85-7282-596-2.

157. Educação Brasileira: rumos e prumos. Francisco Ari de Andrade, Dijane
Maria Rocha Víctor e Regina Cláudia Oliveira da Silva (Orgs.). 2013. 462p.
ISBN: 978-85-7282-594-8.

158. Currículo: diálogos possíveis. Alice Nayara dos Santos e Pedro Rogério
(organizadoras). 2013. 418p. ISBN: 978-85-7282-585-6.

159. Pesquisas educacionais biográficas. Lia Machado Fiuza Fialho, Gildênia
Moura de Araújo Almeida (Orgs.). 2013. 166p. ISBN: 978-85-7282-600-6.

160. Hierópolis: o sagrado, o profano e o urbano. Raimundo Elmo de Paula
Vasconcelos Júnior, .Iôrn Seemann, Josier Ferreira da Silva, Christian Dennys
Monteiro de Oliveira e Stanley Braz de Oliveira (Organizadores). 2013. 486p.
ISBN: 978-85-7282-603-7.

520 ~



161. Práticas educativas, exclusão e resistência. José Gerardo Vasconcelos,
Lia Machado Fiuza Fialho e Lourdes Rafaella Florêncio (Organizadores). 2013.
166p. ISBN: 978-85-7282-601-3.

162. Cultura de paz, ética e espiritualidade IV. Kelma Socorro Alves Lopes
de Matos (Organizadora). 2014. 520P. ISBN: 978-85-7282-602-0.

~ 521





imprece@hotmail.com
Fone: (85) 3055.0102

Impressão e Acabamento

Este livro, com o formato final de iacm x aicm, contém 520 páginas.
O miolo impresso em papel Off-Set 75gfm2 LD 64cm x 88cm.

A capa impressa no papel Cartão Supremo 245gfm2 LD 66cmx96cm.
Tiragem de 1.000 exemplares.

Impressão no mês de janeiro de 2014.
Fortaleza-Ceará.





Assim, seremos capazes de criar no-
vas possibilidades para que os sujeitos
aprendam a cuidar de si e dos outros, en-
fatizando-se as relações que temos com o
que existe ao nosso redor e que também
devem nos constituir enquanto sujeitos
integrados e respeitosos para com o ou-
tro e para com o planeta no presente e no
futuro. Deste modo, uma educação que
objetive a produção da condição huma-
na preocupada com a sustentabilidade
humana e planetária deve considerar o
fato de que enquanto humanos, devamos
compreender a qualidade de nossos pen-
samentos, sentimentos e atitudes, os con-
sequentes resultados que brotam destes
e como estes interferem na manutenção
e qualificação da vida para as gerações
posteriores, pois considerando que nos-
sa incompletude nos faz seres em perma-
nente formação, essa formação deve nos
qualificar para a produção e gerência dos
nossos modos de vida.
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Passada mais de uma década dos primeiros estudos acadêmicos
sérios sobre a Cultura de Paz e a Educação para a Paz no Brasil, pre-
cisamos fazer ou refazer algumas -questões norteadoras para refletir
sobre os pontos que avançamos, e sobre os quais ainda é necessário
nos debruçarmos. Portanto, recolocar a discussão sobre Cultura .de
Paz e Educação para a Paz no Brasil é lançar mais questões na constru-
ção deste campo de conhecimento. O que pautamos é a necessidade
de pensar as noções da violência, da Cultura de Paz e Educação para
a Paz de forma complementar [...]. Tal diferenciação é importante na
medida em que se procura inserir a Educação para a Paz, decisivamen-
te, na discussão educacional, não como apêndice ou um mero projeto
escolar, mas como um conhecimento balizado em dimensões teóricas e
vivencias passíveis de organizar uma metodologia de trabalho.

Sabendo que as escolas são espaços de aprendizagem de convi-
vências, como devemos proceder para ampliar as reflexões sobre uma
Educação para a Paz integrada realmente ao fazer escolar cotidiano?
[...] a importância da Educação para a Paz para termos bases para ini-
ciar um novo processo de aprendizagem em ética e valores, compre-
endendo que a base da vida humana deveria estar pautada na vivência
do respeito à individualidade de cada um. [...].

Falar e pensar na paz, Cultura de Paz e Educação para a Paz segura-
mente é um caminho importante para enfrentar a cultura de violência
na sociedade e nas escolas, na medida em que a reflexão teórica con-
tribui em grande medida para organizar as bases nas quais podemos
pensar projetos e práticas pedagógicas cotidianas.
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