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Existe, atualmente, um esforço no sentido de valorizar
as sociedades indígenas, compreendendo suas parti-
cularidades culturais, lingüísticas e históricas. Mais do
que isso, é preciso valorizar os seus saberes, pauta-
dos em sua identidade e cultura, dominados pelo bran-
co (Tereza Cristina CruzAlmeida - UFC).

o homem precisa ter o domínio de si, para produzir em
liberdade. Na verdade, é necessário que a produção
favoreça a sociedade como um todo e que, os meios
de produção sejam de posse irrestrita da comunidade
(TAnia Serra Azul Machado Bezerra- UFC).

o professor ao invés de mecanizar o ensino de fração,
deveria levar o aluno a pensar, raciocinar como se
constrói o conceito de fração, compreender que o
número fracionário é mais que um número escrito em
um papel com um tracinho (Maria José Costa dos
Santos & Hermínio Borges Neto - UFC).

N o faz sentido negar a televisão, o rádio, o cinema, a
música, o mercado, a moda, as mídias de uma manei-
r geral e em especial a internet. Não faz sentido sim-
pl smente dizer que essas ou aquelas coisas prestam
ou n o prestam, precisamos nos apropriar das lingua-

ns que circulam na sociedade, inclusive para poder
construir uma crítica efetiva (Pedro Rogério & Luiz
Botelho Albuquerque - UFC).

o r cismo brasileiro ainda está impregnado na nossa
m nte, faz parte da nossa construção histórica. Rom-
p r com pensamentos e práticas racistas exige uma
r construção das nossas relações sociais, dos nossos
po Icionamentos políticos e da nossa análise do Brasil
( beca de Alcântara e Silva - UFC).

Pudemos observar admiráveis apreciações das diver-
questões relacionadas à Tecnologia Emergente, à

Int rnet, um Ciberespaço e suas implicações sociais e
ducacionais. Pudemos perceber que nos traz facili-

d d s, conhecimento, intercomunicação antes se
qu r imaginada, e que há riscos sociais como o isola-
m nto, a fraude e outros pontos a serem ainda questi-
on dos (Soraia Gadelha Carolino- UFC).



A c>181:L:;;,).
. ~l\cl41-6G8

:~J'Ol o. ~

ENTRE TANTOS:
Diversidade na Pesquisa Educacional

PERGAMUM
UFC/BCCE



Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva
Ministro da Educação
Fernando Haddad
Universidade Federal do Ceará
REITOR
Prof. René Teixeira Barreira
V ICE-REITOR
Prof. ícaro de Sousa Moreira
Editora UFC
EDITOR I DIRETOR DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
Luiz Falcão
Conselho Editorial
PRESIDENTE
Luiz Falcão
CoNS8J-i8ROS
Prof~ Angela Maria Rossas Mota de Gutiérrez
Prof. Breno Magalhães Freitas
Prof~ Denise Lucena Cavalcante
Prof. Gervásio Gurgel Bastos
Prof. Italo Gurgel
Prof. José Carneiro de Andrade
Prof. Manoel Odorico de Moraes Filho
Diretor da Faculdade de Educação
Nicolino Trompieri Filho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira
Hermínio Borges Neto
CONSElHO EDITORIAL DA COLEÇÃO
Diálogos Intempestivos
COORDENAÇÃO EDITORIAL
José GERARDO VASCONCELOS (EDITOR-CHEFE)
Kelma Socorro Lopes de Matos
Wagner Bandeira Andriola
CONSELHEI ROS

Dra. Ana Maria lorio Dias (UFC)
Dra. Angela T. Sousa (UFC)
Dr. Antonio Germano Magalhães [unior (UECE)
Dra. Dora Leal Rosa (UFBA)
Dr. Enéas Arrais Neto (UFC)
Dra. Francimar Duarte Arruda (UFF)
Dr. Hermínio Borges Neto (UFC)
Dr. Jorge Carvalho (UFS)
Dr. José Aires de Castro Filho (UFC)
Dr. José Gerardo Vasconcelos (UFC)
Dr. José Levi Furtado Sampaio (UFC)
Dr. Iuarez Dayrell (UFMG)
Dr. Justino de Sousa [únior (UFMG)
Dra. Kelma Socorro Lopes de Matos (UFC)
Dra. Marta Araújo (UFRN)
Dra. Maria de Fátima Vasconcelos (UFC)
Dra. Maria Juracy Maia Cavalcante (UFC)
Dra. Maria Nobre Damasceno (UFC)
Dr. Ozir Tesser (UFC)
Dr. Paulo Sérgio Tumolo (UFSC)
Dra. Sandra H. Petit (UFC)
Dra. Shara lane Holanda Costa Adad (UESPI)
Dra. Valeska Fortes de Oliveira (UFSM)
Dr. Wagner Bandeira Andriola (UFC)



JOSÉ GERARDO VASCONCELOS

EMANOEL Luís ROQUE SOARES

ISABEL MAGDA SAID PIERRE CARNEIRO

[ORGANIZADORES]

ENTRE TANTOS:
Diversidade na Pesquisa Educacional

AMÓS BERNARDINO DE SOUZA
ANA CARMITA BEZERRA DE SOUZA

ANTONIO GERMANO MAGALHÃES JUNIOR

EMANOEL Luís ROQUE SOARES
FLÁvIA ALVES DE SOUSA

FRANCISCO JOSÉ CHAVES DA SILVA
HERMíNIO BORGES NETO

ISABEL MAGDA SAID PIERRE CARNEIRO
JANAíNA TELES BARBOSA

JOSÉ ARNÓBIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
JOSÉ EDVAR COSTA DE ARAÚJO

JOSÉ GERARDO VASCONCELOS

JOSÉ OLlNDA BRAGA

JOSÉ SILVEIRA FILHO
JUDENILDES GUEDES BATISTA

KARLA ROBERTA BRANDÃO DE OLIVEIRA

LUIZ BOTELHO ALBUQUERQUE
MANOEL CARLOS FONsÊcA DE ALENCAR

MANOEL FERNA)'JDES DE SOUSA NETO

MARGARIDA MARIA PIMENTEL DE SOUZA

MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS

PEDRO ROGÉRIO

RAIMUNDO ELMO DE PAULA VASCONCELOS JÚNIOR

REBECA DE ALCÃNTARA E SILVA

SHARA JANE HOLANDA COSTA ADAD

SORAIA GADELHA CAROLlNO

SYLVIA ELlSABETH DE PAULA ALENCAR
TÃNIA SERRA AZUL MACHADO BEZERRA

TEREZA CRISTINA CRUZ ALMEIDA

VINíClOS ROCHA DE SOUZA

~Mv&-
;;';'---UFC

Fortaleza

2006



Entre Tantos: Diversidade na Pesquisa Educacional
Coleção Diálogos Intempestivos
Q 2006 Copyright by José Gerardo Vasconcelos, Isabel Magda Said
Pierre Carneiro e Emanoel Luís Roque Soares
Impresso no Brasil / Printed in Brazil
Efetuado depósito legal na Biblioteca Nacional
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Editora Universidade Federal do Ceará - UFC
Av. da Universidade, 2995 - Benfica - Fortaleza - Ceará
CEP 60020-181 - Tel/Fax: (085) 4009.7485 / 4009.7486
Internet.: www.editora.ufc.br - e-mail.:editora@ufc.br
Endereço da Faculdade de Educação
Rua Waldery Uchoa, nQ 1, Benfica - CEP 60020-110
Telefones: (85) 4009-7663/4009-7665/4009-7667 - Fax:: (85) 4009-7666
Distribuição: Fone: (85) 214-5129 - e-mail: aurelio-Fernandes@ig.com.br
Divisão de Editoração
Produção Editorial
Luiz Falcão
Coordenação Editorial
Roberto Cunha Lima
Revisão de Texto
Leonora Vale de Albuquerque
Normalização Bibliográfica
Perpétua Socorro Tavares Guimarães - CRB 3 801-98
Projeto Gráfico
Carlos Alberto Alexandre Dantas
Qiagramação
Roberta Oliveira
Capa
Janaína Teles Barbosa
Divisão de Planejamento
Ronaldo P. de Souza
Divisão de Produção Industrial
Moaciar Ribeiro
Divisão de Apoio Administrativo
Maria Vilaní Mano e Silva

V331 e Vasconcelos, José Gerardo Vasconcelos (Org.).
Entre Tantos: Diversidade na Pesquisa Educacional.!

José Gerardo Vasconcelos (Org.). et aI. - Fortaleza: Edi-
tora UFC, 2006.

318p.
(Coleção Diálogos Intempestivos, 33)
ISBN: 85-7282-194-5
1. Pesquisa Educacional 2. Carneiro, Isabel Magda

Said Pierre 3. Soares, Emanuel Luis Roque 4. Pesquisa
Educacional -Diversidade I. Título

Editora filiada

I
Associação Brasileira das
Editoras Universitárias

CDD 370



SOBRE OS AUTORES

Amós Bernardino de Souza
Mestre em Educação pelo Programa .de Pós-Graduação
em Educação Brasileira. FACED/UFC.
E-mail: amos_rb@hotmail.com

Ana Carmita Bezerra de Souza
Pedagoga, especialista em Arte-Educação e Mestranda
em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação Brasileira. FACED/UFC. Bolsista CNPq.
E-mail: sdbcapa@yahoo.com.br

Emanoel Luís Roque Soares
Professor de Filosofia da Universidade do Estado da Bahia-
Campus V - Santo Antônio de Jesus-BA. Doutorando
em Educação: Universidade Federal do Ceará/Faced.
Mestre em Educação: Universidade Federal da Bahia/
Faced, Especialista em Estética, Semiótica e Educação:
Universidade Federal da Bahia/Faced. Bacharel em Filo-
sofia: Universidade Católica do Salvador. Bolsista CNPq.
E-mail: el-soares@uol.com.br

Flávia Alves de Sousa
Pedagoga, mestranda em Educação pelo Programa de
Pós-Graduação em Educação Brasileira. FACED/UFC.
E-mail: viasouza@yahoo.com.br

Hermínio Borges Neto
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção Brasileira. Departamento de Estudos Especializados.
E-mail: hermínio@ufc.br

Francisco José Chaves da Silva
Mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Brasileira. FACED/UFC.
E-mail: barrinharteàhotrnail.corn

I abel Magda Said Pierre Carneiro
Pedagoga e mestranda em Educação pelo Programa de
Pós-Graduação em Educação Brasileira. FACED/UFC.
E-mail: isabelmsaid@yahoo.com.br



[anaína Teles Barbosa
Socióloga, graduanda em Artes Visuais/CEFET.
E-mail: janainatb@hotmail.com

José Arnóbio Albuquerque de Oliveira
Mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Brasileira. FACED/UFC
E-mail: arnobio@gigamedia.com.br

José Edvar Costa Araújo
Professor da UVA e doutor em Educação pelo Programa
de Pós-Graduação em Educação Brasileira. FACED/UFC
E-mail: edvarcosta@hotmail.com

José Gerardo Vasconcelos
Bacharel em Filosofia, doutor em Sociologia e PÓs-Doutor
em Artes Cênicas. Coordenador do Núcleo História e memória
do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira/UFC
E-mail: gerardo.vasconcelos@bol.com.br

José Olinda Braga
Psicólogo, mestre em Filosofia e doutorando em Educa-
ção pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Bra-
sileira. FACED/UFc..
E-mail: olindabraga@oi.com.br

José Silveira Filho
Eng. Agrônomo, Licenciado e Mestre em Agronomia;
Doutorando em Educação - Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Brasileira/UFC
E-mail: silveira_filho@superig.com.br

[udenildes Guedes Batista
Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação Brasileira. FACED/UFC
E-mail: judigb@gmail.com

Karla Roberta Brandão d'e Oliveira
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Brasileira. FACED/UFC
E-mail: krbrandao@yahoo.com.br



Luiz Botelho Albuquerque
Ph.D. em Sociologia da Educação pela Universidade de
lowa, USA, e professor adjunto da Faculdade de Educação
da Universidade Federal do Ceará.
E-mail: luizbotelho@uol.com.br

Manoel Carlos Fonsêca de Alehcar
Professor da UECE e mestre em História Social pela UFC.
E-mail: manoeocarlosf@gmail.com

Manoel Fernandes de Sousa Neto
Professor do Departamento de Geografia da UFC. Mes-
tre e doutor em Geografia Humana pela Universidade
de São Paulo-USP.
E-mail: nando@ufc.br

Margarida Maria Pimentel de Souza
Licenciada e Bacharel em Geografia. Professora de sur-
dos e intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais. Espe-
cialização em Administração Escolar e Educação
Especial. Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação Brasileira. FACED/UFC.
Bolsiata CN Pq.
E-mail: meglogo@yahoo.com.br

Maria José Costa dos Santos
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação Brasileira. FACED/UFC. Bolsista FUNCAP.
E-mail: maze@multimeios.ufc.br

Pedro Rogério
Mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Brasileira. FACED/UFC. Bolsista
FUNCAP.
E-mail: pedromusica@yahoo.com.br

Raimundo Elmo de Paula Vasconcelos Júnior
Professor da Universidade Estadual do Ceará. Doutor

m Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Edu-
ação Brasileira. FACED/UFC.
-mail: elmo@uece.br



Rebeca de Alcântara e Silva
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Brasileira. FACED/UFC
E-mail: rebecaalcantara@yahoo.com.br

Shara [ane Holanda Costa Adad
Professora adjunta da Universidade Estadual do Piauí -
UESPI e do Centro de Ensino Unificado de Teresina -
CEUT, Especialista em História do Piauí, Doutora em
Educação e Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de
Pesquisas em Educação e Arte - NIPEA.
E-mail: shara_pi@hotmail.com

Soraia Gadelha Carolino
Pedagoga - UFCi Especialista em Comunidades Virtuais
de aprendizagem - Informática Educativa - UECE e
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação Brasileira. FACED/UFC Bolsista FUNCAP.
E-mail: soraia_gadelha@hotmail.com.

Sylvia Elisabeth de Paula Alencar
Professora de História do Ensino Médio. Mestranda em
Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção Brasileira. FACED/UFC
E-mail: sylviaelisabeth@yahoo.com.br

Tânia Serra Azul Machado Bezerra
Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação Brasileira. FACED/UFC Bolsiata FUNCAP.
E-mail: taniasamb@yahoo.com.br

Tereza Cristina Cruz Almeida
Pedagoga, Assistente Social e Mestranda em Educação
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasilei-
ra. FACED/UFC Professora da Rede Estadual de Ensino e
Técnica em Educação da Prefeitura Municipal de Fortaleza.
E-mail: tarejacristina@yahoo.com.br

Vinícios Rocha de Souza
Pedagogo e professor substituto do Departamento de
Teoria e Prática. FACED/UFC
E-mail: vinniferraz@yahoo.com.br



SUMÁRIO

A TRAJETÓRIA DO CONCEITO - UMA APRESENTAÇÃO
Ioss GERARDO VASCONCELOS .............................................• 13

CORPO EPRISÃO: EDUCAÇÃO PARA "LIBERDADE"
OU MAIS UM TERRITÓRIO DO OLHO DO PODER,
NA UNIVERSIDADE FEDERALDO CEARÁ?

Iosr GERARDO VASCONCELOS .......••.....•.•..•..•.•........••..•••.•••...• 1 7

CIDADANIA, DIREITO EMOVIMENTOS SOCIAIS-
BREVESREflEXÕES

josr OLlNDA BRAGA ............•.........................................••••• 27

A FILOSOFIA SOCIOPOÉTICA DOS EDUCADORES
SOCIAIS DE RUA, EM TERESINA/PI

SHARAJANE HOLANDA COSTA ADAD ••.........•.....•..••.••.•..•.•....... 39

A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA CATEGORIA
PADEIRO-EDUCADOR: DIÁLOGOS COM BOURDIEU
EOUTROS, SOBRE O INTERCAMBIAMENTO
ENTRE CAMPOS

AM6s BERNARDINo DE SOUZA .••.•..•.•••.••.....•...•...•..•......•........ 50

A FORMATlVIDADE COMO MOLA PROPULSORA
PARA A EDUCAÇÃO ESTÉTICA DA HUMANIDADE

FRANCISCOJOSÉCHAVES DA SILVA ....................................•.••••. 62

ENTRE O ESCRITO E O VIVIDO: O LUGAR QUE OCUPA
A ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE FORTALEZA NAS
MUDANÇAS IMPLEMENTADAS NA SISTEMÁTICA
DE AVALIAÇÃO NOS ANOS 1990 A 2000

JUDENILDESGUEDES BATISTA ..........•..................................••.•• 73

LEITURAS FOUCAUL TIANAS ACERCA DA
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E DA
CRIMINAlIZAÇÃO DA CRIANÇA

KARLA ROBERTA BRANDÃO DE OLIVEIRA ...............................•••.• 82

URRíCULO CULTURAL, CORPO E BElEZA
ANA CARMITA BEZERRADE SOUZA

VINíCIOS ROCHA DE SOUZA •.•..•.•••..•.••..•••••..••.••••••.•.••.••.•....... 93

I' RQUE SEMPRE FUI UM BOÇAL
EMANOEL Luís ROQuE SOARES ..•..••••••••.•.•...•.•.•..•...............• 104

A FILOSOFIA E SUA RElAÇÃO COM A PRODUÇÃO DE
1'1 NSAMENTOS SOBRE A INFÂNCIA

rLÁVIA ALVES DE SOUSA ...............•.••••••••.••..........•.............. 11 6



o ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DA PEDAGOGIA
E O CONCEITO DE CAMPO DE BOURDIEU

ISABELMAGDA SAID PIERRECARNEIRO .•..•.•.•.•...•...••.•..•••.••.••.• 128

TRABALHO E VIDA: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DO
TRABALHO ARTESANAL EM BARRO DA
COMUNIDADE srno BOA FÉ - CASCAVEl-C E

jANAíNA TELESBARBOSA 139

AS CIÊNCIAS SOCIAIS E A FORMAÇÃO EM CIÊNCIA
AGRONÔMICA

JOSÉSILVEIRA FILHO 1 52

ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE A HISTÓRIA
E A LITERATURA

MANOEL CARLOS FONSÊCA DEALENCAR 1 62

DA DEFICIÊNCIA À DIFERENÇA: CAMINHOS QUE
MARCAM A EDUCAÇÃO DE PESSOAS SURDAS

MARGARIDA MARIA PIMENTEL DE SOUZA 1 77

O DESCONHECIMENTO DAS OPERAÇÔES CONCRETAS E
OS NÚMEROS FRACIONÁRIOS

MARIAjOSÉ COSTA DOS SANTOS

HERMíNIO BORGES NETO ..................................................• 1 90

SALA DE AULA, ENSINO DE MÚSICA, PROFESSOR E
INTERNET

PEDRO ROGÉRIO

LUIZ BOTELHO ALBUQUERQUE 200

ALGUMAS CONSIDERAÇÔES SOBRE O RACISMO
BRASILEIRO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS

REBECADEALCÂNTARA ESILVA 21 3

INTELIGÊNCIA COLETIVA: LIBERDADE DE ESCOLHA,
DESENVOLVIMENTO CRITICO E VISÃO DE SOCIEDADE

SORAIA GADELHA CAROLlNO 226

ESTAMOS CONDENADOS À LIBERDADE
SYLVIA EUSABETHDE PAULA ALENCAR ....................................• 239

MARX, TRABALHO ESTRANHADO E PROPRIEDADE
PRIVADA

TÂNIA SERRAAZUL MACHADO BEZERRA ................................• 249



EDUCAÇÃO INDíGENA SOB A TUTElA DA LEGISLAÇÃO:
O DESAFIO DA AFIRMAÇÃO ÉTNICA E CULTURAL

TEREZA CRISTlNA CRUZ ALMEIDA, •..••..•••..•..............••...•.••.••.•.• 262

FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO
Ioss ARNóBlo ALBuQuERQUE DE OLIVEIRA ............•..•.•.•.••.•.••• 271

MEMÓRIAS DA FESTA\DE SANTO ANTÔNIO E DA FESTA
DO PAU DA BANDEIRA, DE BARBALHA: SOBRE ORIGENS,
SENTIDOS, MUDANÇAS E CONSTÂNCIAS

loss EDVAR COSTA DEARAÚJO ••.•••••.••.•...•..................•.•....•. 285

IGREJA, EDUCAÇÃO E ESPAÇO
RAIMUNDO ELMO DE PAULA VASCONCELOSjÚNIOR .•................• 298

MITOS E RITOS DE SER PROFESSOR: PAIDÉIA E
UNIVERSI DADES

ANTONIO GERMANO MAGALHÃES JUNIOR ..........•........•..•..•.•.•• 309





A TRAJETÓRIA DO CONCEITO -
UMA APRESENTAÇÃO NO PERCURSO DA DIFERENTE

Viver, sonhar, sentir, experimentaro ato de amar para
descobrir que o mundo escapa pelos poros e, ao mesmo
tempo, estádi luído em infinitos processos de subjetivação.
Solapar asconexões do mundo como seo mundo fosse um
lugar, uma esperança ou simplesmente uma expectativa de
amargura. O animal humano acorda para contemplar o seu
próprio caos. Insiste em querer enxergar seu próprio desti-
no. Mergulha nos dilemas que o mundo pode percorrer.
Perde-senos labirintos que não foram conectados na grande
máquina de pensamento para se reencontrar na podridão
que sevai formando em seu caminho. Fazer de um aporte
uma passagemou quem sabeuma gigantesca ponte lançada
sobre o abismo celestial. Essaponte pode ser uma ponte do
conceito que, em seumovimento imanente, encontra o sem-
pre novo e antidialético conceito. Já não será o mesmo e,
quem sabe, nem o outro. Poderá ser aquilo que na sua
embriaguez caminha trôpego entre tantos conceitos possí-
veis ou susceptíveis de ações pedagógicas.

Esseanimal que parte o mundo em conexões binárias
insiste em não dialogar com avida. Nem mesmo serácapaz
de percorrer qualquer processo que represente uma escuta.
Nega-se. Impõe resistência ao diálogo. Simplesmente não
quer fazer parte da cena dialogística. Produz seu próprio dis-
curso sem se importar se existe algum escutador infinito.
Rejeita totalmente o diálogo. Consolida a sua própria liber-
dade sem se importar com uma carcomida "pedagogia
libertadora" ou morrerde tédio com um dialogismo freireano
que já seesvaneceu completamente na sua incapacidade de
mover o seu próprio caos ou sentir a sua própria
sontlmentalidade.Equem seimporta com asdoresdo mundo?

Seo animal humano é, sobretudo, uma anomalia-
um excesso de si mesmo - poderíamos afirmar que o reto r-
110 à "normalidade" não pode ser esperado de um sujeito
lnc mpleto e nefasto para as coisas do mundo. É que a
vont de passeiapelo subterrâneo quando o reconhecimen-
10 p,t1lopaveloz pelos códigos de honra, crueldade e egoís-
rrlO d te animal tão poderoso que necessariamente quer o
11I!'111 r para si e não aceita a derrota como meta ou investi-
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mento teleológico. o animal humano desarruma este su-
premo ser de invenções que é ele mesmo. Códigos, nor-
mas, instituições, percursos metodológicos e experimentos
consolidam o espetáculo da técnica e, particularmente, a
infinita revolução que ainda sepõe em movimento nos tem-
pos hodiernos que é a microeletrõnica. Pena que não seja
completa. Infelizmente não poderia ser definitiva. O racio-
nal não é totalmente real e muito menos o real poderá ser
racional. Qualquer possibi lidade de tornar o real ou o racio-
nal absoluto ou mesmo idênticos representa simplesmente
mais uma das conexões lógicas do ser humano motivado
pelo ideário hegeliano. Ou seja: mais uma invenção da hu-
manidade. O idêntico a rigor nem existe. A sendo o pró-
prio A torna-sepouco provável mesmo senoscomovêssemos
com as artimanhas tautológicas A não poderia ser igual a
A. A identidade é mais uma invenção do gênio humano.

É como se nada mais restassea dizer sempre que o
objeto de estudo circula no entorno da cultura. Eisque obri-
gatoriamente a noção de identidade aparece para apresentar
a respostaaos problemas e/ou descasocom os "oprimidos".
Esseconceito como todo conceito pode ser respaldadoquem
sabe na "consistência" produtora e, ao mesmo tempo, na
possível relatividade que o faça transitar no caótico
descompasso da realidade Issoquer dizer que o conceito só
se movimenta se for capaz de retornar a incompletude da
vida com a força necessária que o leve a sua atualização.
Fora disso o que teremos é a realidade se moldando aos
escaninhos minúsculos de nossos pre-conceitos. É tornar a
realidade uma serva da nossa"racional idade".

Entretanto, apesar de a realidade marchar em sua
incompletude, nossos pesquisadores achando que podem
seapropriar do real como propunha Hegel. Investem seus
esforços de pesquisa para afirmar o já sabido. Os conceitos
acabam por seesvanecer completamente sem o mínimo de
força para retomar a vida e muito menos capaz de voar com
a velocidade exigida pelo nosso tempo.

Por que insistir na uti lização de um conceito que já
seesvaneceu completamente ao lado de outros tantos con-
ceitos oriundos das cartilhas e manuais como, por exem-
plo, os estratagemas discursivos da dialética erística dos
marxóides, que passama conectar suaspontes degenerali-



dades metafísico-dialéticas no mais corroído dos conceitos
que é o conceito de trabalho. Como podem esses
conceituadores da educação erguer seus castelos em terreno
tão movediço que mal se sustentam nos manuais pedagógi-
cos? Não seria mais consistente para os pensadores da edu-
cação descolarem-se de seus castelos para dar lugar aos
labirintos da realidade que pulsam corn.a vida?

O conceito de identidade é sem dúvida - no contexto
atual - e, sobretudo uma grosseria ao nosso destino e ao
nosso hodierno e complexo modo de viver, existir, amar,
trabalhar, brincar, sofrer, contrair relações afetivas ou técni-
cas. Entre tantas coisas, inventar novas composições do caos.
Se o conceito se esvanece, o mesmo não ocorre com a reali-
dade que, em movimento não necessariamente contínuo, não
cessa de ser sempre uma nova conexão rizomática. Se a pro-
dução de sempre novos conceitos representa a possibilidade
de atualizar constantemente o caos, acasos, incertezas e
incompletudes, deve-se correr o risco e abri r as identidades.
Isso possi bi Iitaria que os diversos grupos (étn icos, estéticos,
sexuais, culturais ou epistêmicos) encontrassem em seu inte-
rior - no plano da imanência - outros tantos grupos que
possibi litem outras tantas identificações que, não sendo
enclausurada em sua identidade, possam lançar infinitas pon-
tes que se expressam em territórios poli lógicos e polifônicos.

Se pudéssemos quebrar mônadas identitárias sería-
mos capazes não só de profanar sua santidade, mas conta-
mi nar sua homogeneidade com o espectro da diferença. Que
o ser social de Marx que produz valor encontre no ócio a
passagem do seu devir e possa se pulverizar, identificando-
se com a polissemia da vida com suas pontes de conexões
ou com linhas de fuga que trespassam as "identidades" cul-
turais. Isso não impede as identificações com os múltiplos
sentidos da vida, para que a diferença possa apresentar. Sin-
I ela a necessidade - pelo menos - de identificação corpo-
ral e espiritual com os outros grupos já identificados entre
os diversos.

Desta feita é que se pode reencontrar uma identida-
de que nunca poderia ser idêntica a si mesma, pois uma
identidade que ajuntasse todas as diferenças deixaria de
ixisti r para dar Iugar ao simu lacro, a caricatura ou superfí-
cie de uma cultura que se diz identitária. Se a identidade



pode di lui r asdiferenças ou torná-Iasfora de contexto poder-
se-ia afirmar que a identidade não sobreviveria sem a dife-
rença. Sendo assim - por que identidade? Por que continuar
falando em identidade?

Esta coletânea representa a diversidade. Caminha
pelas trilhas da diferença. Reúne muitas vozes, olhares e
conexões sobre o território da educação. Movimenta-se pelo
já dito, pelo nunca dito ou simplesmente pelo inter-dito. É
polifônica, polissêmica e poli lógica. Desarruma nossascren-
ças. Entorna nossos sentimentos de desafeto pelo simples
ato de poder dizer algo desse animal maravilhoso que a
cultura insiste em querer educar. Issoporque o ser humano
não é simplesmente um artista consumado. Como diria
Nietzsche ele é uma obra de arte. Isso basta para tornar o
animal humano divino e eterno em sua incompletude.

PROF. DR. lost GERARDO VASCONCELOS
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As marcas escuras das grades revelam lugares som-
brios prontos a emergir nasfrinchas que acalentam asvidas
no submundo das celas e, ao mesmo tempo, persistem com
a intensidade que lhe é devida em busca do mundo de fora.
É que a liberdade passaa ser o elemento mais esperado ou,
conforme relata Dostoiévski, em seu livro Memória da Casa
dos Mortos

A maior virtude, ali, era o dom de não sentir admira-
ção fosse pelo que fosse. Viviam todos preocupados
com a maneira de se conduzirem no exterior.
(DOSTOIÉVSKI, 1995, p. 316).

Todavia, a interdição da liberdade pode ser recom-
posta nas marcas corporais. Elasrevelam as atrocidades de
um campo minado por códigos normalizadores que resva-
lam na saga do "condenado" e o fazem optar constante-
mente entre a vida exterior - da liberdade - fundada no
risco e o caminho institucional da vida, denominado pelos
presos de "porta da frente". É que a lei da cela é de outra
ordem. Liberdade pode não conter o mesmo percurso do
mundo de fora. O estonteante poder de mando é induzido
noscampos silenciosos de vontades nem sempre reveladoras
d força. Atos que marcam um mundo sagrado de supostas
.ixiologias clandestinas. Atos que não se mostram e, ao
III smo tempo, são reveladores de códigos de honra produ-
lidos nos pavilhões, quarteirões e ruas dos presídios. Sal-
t.un de lado a lado no mergulho tênue de sentidos
I'lwarcerados e, de outro, na composição das linhas de fuga
'1"1' rasgamos blocos de força adestradores dos detentos.

A prisão fabrica a delinqüência. Sua ação normaliza-
dor.! ou supostamente ressocializadora constitu i-se,em úIti-
11101 instância, em elementos que atuam nos corpos dos
11111<1 nados, visando o adestramento do sujeito. É na prisão
Ijl li' ()ato de punir encontra sustentação para integrar as rnu-
,11111.\ ocorridas com a vigilância e punição do corpo. Não
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setrata maisde uma transmutação constituidora de uma nova
moral da morte mas,principalmente, conforme revelaFoucault
(1986), uma nova moral do ato de punir passaa seconstituir
ao longo dos séculos XVIII e XIX.

Os espetácu los modernos, vividos pelos rituais da
execução capital, passam a se esconder. Não mais repre-
sentavam uma necessidade pública. Nesse caso, a morte
não é mais o alvo de interrupção como se quisessem pro-
longar ao máximo O sofrimento do condenado.

Não mais aqueles suplícios em que o condenado era
arrastado sobre uma grade (para evitar que a cabeça
arrebentasse contra um pavimento), seu ventre aberto,
as entranhas arrancadas às pressas, para que ele tivesse
tempo de as ver com seus próprios olhos ser lançadas
ao fogo; em que era decapitado enfim e seu corpo
dividido em postas. (FOUCAUL T, 1986, p. 17).

Jáem 1760, segundo Foucault (1986, p. 17), "se ha-
via tentado na Inglaterra (por ocasião da execução de Lord
Ferrer) uma máquina de enforcamento". Essamáquina, que
seriaaperfeiçoadae devidamente testada,integrao patrimônio
punitivo da Inglaterra definitivamente em 1783. Daí para
frente: uma isonomia da morte. A guilhotina, utilizada a
partir de 1792, de alguma maneira igualou os condenados e,
ao mesmo tempo, efetivou o que já estavaprescrito no artigo
3o do Código Francês de 1791, em que se pode ler: "todo
condenado à morte terá a cabeça decepada".

É nessa máquina de matar que mortes rápidas ga-
nham outro estatuto. O poder sobre o corpo modifica-se.
Issonão quer dizer que tenha deixado de existi r totalmente.
A prisão ingressa na ordem punitiva substitui os suplícios
públicos e, embora tenha outro objetivo - o de ressociali-
zação -, nunca deixou de aplicar medidas que causassem
sofrimentos físicos aos condenados. As prisôes são casasde
torturas e abrigam as máquinas de sofrimentos.

Resta,então, perguntar, nesta micropolítica do coti-
diano carcerário, que constitui o nosso olhar, como os sa-
beres e poderes gestados no interior dos cárceres atuam na
subjetividade dos encarcerados? De que forma o olho do
poder e a culpa podem tornar ainda mais impotentes os
indivíduos que já estão amordaçados e encarcerados? De
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que forma o trabalho penal agrupado ao conceito de tempo
(re)significam ou limitam os sonhos de liberdade dos
detentos? É possível escapar ao olho do poder?

O olho do poder é o olhar posicionado e centraliza-
do de quem olha. Todavia, esse olho não pode ser centrali-
zado. Está em todos os lugares. Trespassa todos os detalhes
e recantos do espaço disciplinar. É um olho místico e sun-
tuoso. Agressivo em todos os sentidos. Atua em rede e ocu-
pa todos os espaços. Amarga seu próprio desdém, reavivando .
as pegadas e marcas simbólicas aplicadas aos condenados.

Esse olhar é invisível na sua visibilidade. É lançado
em todas as direções e, ao mesmo tempo, encontra nos
corpos mutilados a insensatez da vida humana. Resvala em
cada marca corporal o atributo de signos si lenciosos pron-
tos a empunhar as correntes e devires que, na sua fluidez,
inauguram sólidas cicatrizes prontas a escorrer no lodo os
fluxos moleculares e (des)segmentarizados de binários en-
cantos que encobrem os silenciosos movimentos noturnos
das celas. O olho do poder pode ser explicitado nos ícones
da violência e, nesse caso, jorrar pela força de sua rnanifes-
I ção. É o que nos conta Dostoiévski nas suas lembranças,
transcritas em 1860, nas Memórias da Casa dos Mortos.

Lembro-me de que uma vez aplicaram um castigo,
não sei por que falta, a um desses reclusos, um ho-
mem forte e enérgico, conhecido dos chefes pelas
suas inclinações bestiais. Era um dia de verão numa
hora de descanso. O major, que era o chefe imediato
da colônia penal, apareceu em pessoa no corpo da
guarda [... ]. Tratava-os de uma maneira que os fazia
tremer. Era de uma severidade que raiava pela loucu-
ra; calcava as pessoas como diziam os presos. O que
mais intimidava os presos era o seu olhar penetrante
e inquisitorial, ao qual ninguém podia escapar. Via
tudo como se não precisasse olhar. Quando entrava
no presídio já sabia tudo o que se fazia no outro
extremo do mesmo. Os condenados chamavam-lhe
de Oito Olhos. (DOSTOIÉVSKI, 1995, p. 318).

o olhar de quem olha para si mesmo. É a marca da
1111111(, o imposta ao condenado, seguindo na sua própria

I 11.11 i a clausura do seu corpo. Nesse caso, a prisão
I li"" .rri novos condenados. Atua profundamente no seu
I "II"H' o transforma em um suposto indivíduo dócil que se
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possa integrar ao "corpo" social; sendo que, no rol dos ob-
jetivos das instituições totais carcerárias, a autodenominada
ressocialização deve ser incluída como o suposto elemento
direcionador de suas metas. isso é prontamente rebatido
pelos estudos de Foucau It

Desde o começo a prisão deveria ser um instrumento tão
aperfeiçoado quanto a escola, a caserna ou o hospital, e
agir com precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi
imediato e registrado quase ao mesmo tempo em que o
próprio projeto. Desde 1820 se constata que a prisão,
longe de transformar os criminosos em gente honesta,
serve apenas para fabricar novos criminosos ou para
afundá-Ios ainda mais na criminalidade. (1986a, p. 131).

As máquinas desejantes são máquinas binárias, de regra
binária ou regime associativo; uma máquina está sem-
pre ligada a outra. A síntese produtiva, a produção de
produção, tem uma forma conectiva: "e", Me depois" ...
É que há sempre uma máquina produtora de um fluxo e
uma outra que se lhe une, realizando um corte, uma
extração de fluxos (oseio/a boca). É como a primeira por
sua vez, está ligada a outra relativamente à qual se com-
porta como corte ou extração, a série binária é linear em
todas as direções. O Desejo faz constantemente a liga-
ção de fluxos contínuos e de objetos parciais essencial-
mente fragmentários e fragmentados. (1995, p. 11).

As grades segmentarizadas separam os lugares de
dentro e, nos corredores, os lugares de fora. Em micro-
movimentos, essesespaçosassistemàsfugas que explodem
em linhas díspares, revivendo os bens simbólicos atordoa-
dos pelas máquinas desejantes. A máquina que produz é
parte da máquina que corta. É máquina de máquina gerada
em conexões de fluxos contínuos e interrompidos. Para
Deleuze & Guattari, no Anti-édipo

o olho do poder não descansa. Segue-seeterno, en-
contrando nos corpos os lugares privilegiados de atuação.
impõe suas metas e aviva suas marcas. Caminha com os
passosde quem anda e fala pela boca do condenado. A cu 1-
pa1 é constituída nasentranhasda própria alma e, nessecaso,

1 Ver Nietzsche (1983) no livro Para a Cenealogia da Moral.
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livrar-se desta culpa é tarefa "impossível". É preciso pagar.
"O crime não compensa". A cadeia passa a ser, então, o
locus da reflexão do condenado que, fora da temporal idade
instituída pelos relógios, encontra outro tempo para amargar
suas dores queimadas pela eternidade da culpa.

A culpa gerada no olhar do si lencioso poder só pode
minimizar o seu grau de destruição pelo reconhecimento
do "desvio". Carregar este fardo extremamente pesado é
parte do rol de penitências lançadas sobre os ombros dos
condenados. É preciso, contudo, olhar a própria ferida. Ver,
nas marcas deixadas por ocasião do crime, as sucessivas

plicações punitivas que trituram o corpo dos condenados.
É nesta correção de acontecimentos que os binários signos
onstituem ancoradouros e, ao mesmo tempo, consubs-

tanciam-se em mantos de compaixão.
Compadecer-se da dor alheia não implica necessaria-

mente partilhar as adversidades constituídas pelos dilemas
da vida humana, pois a dor não é simplesmente a negação
dos prazeres vividos. Seu florescimento é traspassado por
linhas extremamente tênues que circulam os corpos como
qu costurando todas as feridas, sem a pretensão de consti-
tuir um corpo ou um sujeito. O lugar da dor é o lugar das
PC) sibilidades de uma dor-loucura ou dor-criação, ou sim-
plesrnente a própria dor-vida. A dor, nesse caso, é a dor de
quem vive. É a dor do risco. É a dor da saudade. Todo ato
c ri.uivo encontra sustentação nessa suposta inimiga da vida.

Para o poeta Giacomo Taldegardo Francesco l.eo-
p,lidi2 a dor é o mais poderoso caminho e a mais nobre

N.I C 1'1I em Recanati, em 29 de junho de 1798, no então Estado Pontifício
01 c M.ucas. Filho do Conde Monaldo Leopardi e da Marquesa Adelaide

1111, I Morre em 14 de junho de 1837, com 39 anos, vitimado por um
'11'1111 ell' asma e hidropsia cardíaca, numa casa em Vila Ferrigni. Ao seu
I "I", «nr ontrava-se o seu amigo Ranieri. Foi sepultado na Igreja de São
VII 11. "111 ruorigrotta. Em sua lápide, encontra-se a inscrição feita pelo

" .IIIII~() Pietro Giordani: Ao Conde Giacomo Leopardi de Recanati/
11/' /" ".lIlmirado fora da Itália/ escritor de filosofia e de poesia altíssimo/

""11'.1/,1, se apenas com os gregos/ o qual cessou aos XXXIX anos de
,,/ I 1'/11 virtude de contínuas doenças terríveis/ fez antônio Ranieri/
li" 1/11" \,'Ic' .mos até a extrema hora/ ao amigo adorado. MDCCCXXXVII).
" I 11111111'005 versos em número de 41. 4.526 páginas do diário que se

1,11111111" /lhaldone. Inúmeras cartas, além dos textos satíricos contidos
, II'II\! IIJcJ\ morais, dentre outros.
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saída para o tédio. Enquanto o homem sofre, não seentedia
pelos desprazeres do mundo, um mundo que caminha para
o nada, que lança os seus fi lhos à solidão e ao desterro. É
um constante exílio de reposições tênues reescritas no pas-
sarde um tempo que sucumbe nastempestades. Conforme
demonstra Leopardi no Cântico do Calo Silvestre/ Opús-
culos Morais3

Cada parte do universo apressa-se, infatigavelmente,
para a morte com solicitude e celeridade admiráveis.
Apenas o próprio planeta parece imune à decadência e
ao declínio. Contudo, se no outono e no inverno mos-
tra-se quase enfermo e velho, não menos na nova esta-
ção, rejuvenesce sempre. Mas como os mortais no
primeiro momento de cada dia readquirem uma parte
da juventude, assim envelhecem todos os dias e final-
mente se extinguem; igualmente o universo no princí-
pio de cada ano renasce e nem por isso deixa de
continuamente envelhecer. Tempo virá em que ele e a
própria natureza se apagarão. Assim como de grandes
reinos e impérios humanos com seus movimentos ma-
ravi Ihosos, famosíssimos em outros tempos, nada resta
hoje, de indício ou fama, do mundo inteiro, dos acon-
tecimentos infinitos e das calamidades das coisas cria-
das, não restará um vestígio sequer. (1996c, p. 418).

O ato mnemônico é fixado pela dor. Nesse caso, o
esquecimento da dor é um potente elemento para prover ao
sujeito possibilidades de constituição do indivíduo/sujeito
no mundo. É pelo esquecimento que o presente se abre ao
porvir e, nessecaso, pode dar vazão ao sonho. O passado
então passa por uma seleção mnemônica em que aslem-
branças podem fluir buscando o que lhe é aprazível.

É, nesse caso, que as instituições totais constituem,
nas lembranças dos que por ali passaram, um santuário de
amargura, saudade e melancolia. Nas paredes das celas, um
pouco da história ou quasetoda a história. Atos mnemônicos

3 Em 1820 tem a idéia de escrever algumas composições satíricas que,
posteriormente, seriam denominadas "Opúsculos morais". Esse conjunto
de textos é publicado em junho de 1827 pelo editor Stella. Entre junho
e outubro inicia a compilação do índice do "Zibaldone", que fora acres-
cido de novas correções como: Maquiavelismo e Sociedade, Aniversário,
Amizade, Caráter, Educação, Egoísmo, Calateu moral, Juventude, Mun-
do, Simplicidade e Velhice.
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aparecem nas sombras que se sobrepõem aos buracos que
servem de molduras à tinta descascada. Versos sem rima.
Gritos contidos de dor, prantos e, em muitos casos, espe-
ranças de liberdade. O mundo de dentro é apartado do
mundo de fora. O tempo é encarcerado. Vitimado pela dor
da saudade de um lugar encantado e milagroso que fora
tolhido e picotado pela adversidade e pela quebra das nor-
mas. Vôos de lembranças são alçados nos pavilhões dos
lugares imaginários. Imagens de belas mulheres cobrem e
enfeitam as deformações das paredes das celas. Camas que
seamontoam umas sobre as outras e colchões fétidos que
coabitam com os seresmarcados pela eternidade da culpa e
pelo ferro da grade.

Objetos pessoais ou quase impessoais. As sobras
deixadas pelas visitas. Lembranças que acalentam a espera
do próximo encontro e/ou, quem sabe, um rápido enlace
amoroso por trásdasgradescuidadosamente arrumadas para
abrigar as núpcias quinzenais, que sempre deixam muita
saudade. O gosto do último beijo. O cheiro feminino que
parece continuar mnemonicamente por vários dias a atracar
ua nau nos portos sórdidos, esquálidos e macilentos do
ubmundo dascelas, encobertos pelos lençóis da felicidade.

Olhares helicoidais (re) significam as múltiplas pos-
ibilidades de acolhimento espacial. O "olho do poder",

para utilizar um conceito de Foucault (1986), não descan-
a. É, em seu segredo, aparentemente impotente. Todavia é
ircundante e rigorosamente multicolorido, como se pu-

desseinferir do lodo um caleidoscópio e suas belas figuras
simétricas. Essesolhares atingem a todos. Todos os lugares
podem ser examinados. Todos os sussurros, de agora em
diante, devem ser escutados. A única forma de manter o
íntimo avivado é falar com os olhos ou com as mãos e ver
rorn os ouvidos.

Na visão de quem olha, o olhar de si mesmo é prenhe
d desencanto. Entretanto, não descansamessasvidas erran-
t is em sinopse de desatino e desafetos. Regozijam-se e jor-
1', m na satisfaçãoda lama. Na corte celestial imaginária, um
rasgode liberdade sonha no aprazimento que decola em par-
(OS espaçosapropriados para dar vazão ao lúdico. As brinca-
d iras seguem seus passos e lugares sempre com o olhar
p, nóptico de uma torre centralizada no meio do cárcere.
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Mas o tempo continua. O mundo segue o seu curso
e uma setacorta o ar que, mesmo amordaçado, é obrigado,
naquele contexto a apropriar-se dos fluxos díspares que
povoam os sentidos e reencontram novas temporalidades.
O tempo carcerário é encoberto pelo drama e pelas marcas
de adversidades que penetram os corpos, agora vigiados e
punidos. Uma complexa rede de força traça as linhas que,
de agora em diante, passam a fazer parte do adestramento
corporal. Um tempo fluido é aprisionado, jorrando sem
gozo. Amarrado nas grades, esse mesmo tempo busca a li-
berdade em todas as frestas possíveis e todos os aconteci-
mentos podem revelar possibilidades que, no calor dos jogos
de força, di latam o orifício dos acontecimentos e explo-
dem de contentamento da vida. É que a linguagem falada,
dança com a mobilidade de um bailarino que inventa os
seus movimentos sem as prisões normalizadoras dos con-
ceitos e dos signos. Segundo Barthes

A escrita não é absolutamente um instrumento de comu-
nicação, não é uma via aberta por onde passaria somente
uma intenção de linguagem. Através da fala, é toda uma
desordem que escoa, e lhe dá esse movimento devorado
que o mantém em eterno estado de suspensão. Inversa-
mente, a escrita é uma linguagem endurecida que vive
sobre si mesma e não tem absolutamente o encargo de
confiar à sua própria duração uma seqüência móvel de
aproximações, mas de impor, ao contrário, pela unidade
e pela sombra dos seus signos, a imagem de uma palavra
construída muito antes de ser inventada (2000, p. 18).

O que temos, na realidade, não é um mero ato de
reflexão, mas uma escrita viva. A paixão de quem fala, a
emoção de quem escuta, e a embriaguez de quem escreve.
Uma (trans)criação deformadora de sujeitos vazados pelas
inúmeras vielas decodificadas da existência humana. Uma
interface de enunciados que vazam as regularidades prontas
pelos conceitos já constituídos buscando, como assinala
Foucault (2000, p. 69), "as regularidades intrínsecas do dis-
curso". Na realidade, os enunciados podem escavar o eter-
no ou simplesmente realizar a trapaça salutar da língua
proposta por Barthes (2000, p. '6)

A marca corporal que viaja no tempo e não pode
mais encobrir as cicatrizes da tuberculose ou do rosto de-
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formado pelo cabo do fuzi I. Redefinições de caminhos que
se deslocam da marginalidade da vida para cantar a vida
em versos. É que a vida revela aos viventes um constante e
insaciável modo de aprender e viver a liberdade. Correr pelos
caminhos que se pode e se apresentam ao ser que se deslo-
ca. Mover-se sem os emblemas que distorcem os segredos.
Ser mais um dentre tantos indivíduos que entortam todos
os processos de subjetivação. Não seguem ritos, mas vivem
imiscuídos em complexos rituais de passagem. Participa de
um mundo que pretende corrigi-Io, paradevolvê-Io ao mundo
caótico da vida social.

O preso vive necessariamente a tensão de guerra e paz;
liberdade e claustro; mundo de fora e mundo de dentro. Os
que passam muito tempo, descobrem as trilhas de uma insti-
tuição total, cujo regresso ao mundo de fora pode representar
a necessidade de retorno. Enquanto isso, novas políticas de
segurança são apresentadas nos discursos políticos, nas plata-
formas políticas dos governantes ou pretensos governantes.

O resultado é sempre o mesmo. Construir mais ca-
deias, reforçar o aparato policial e cada vez mais controlar
a passionalidade humana. Até a escola torna-se caso de
polícia. Rondas escolares são exibidas como sinal de pre-
venção. Ação policial no interior das escolas. Redução cada
vez maior da chamada maioridade. O que se deseja real-
mente do animal humano? Se até escola é caso de polícia,
I remos que diminuir cada vez mais a força dos profissio-
11 is da educação. Quem sabe professores treinados em ti-
IOS e destreza corporal. A escola transformando-se cada vez
mais em quartel. Vamos então substituir o professor pelo
policial. Cientistas, médicos, pesquisadores, educadores
p! rdem seu papel e em seu lugar os seguranças, policiais,
lnv stigadores, especialistas em escutas telefônicas e movi-
mr-ntações financeiras assumem seus lugares.

É muito temeroso que este conjunto de idéias que
I II( ulam, sobretudo, pela mídia eletrônica, invada também
i' 111tituiçõesdeensinosuperiorcomoéocasodaUniver-
IlldeJ Federal do Ceará. Já se tem notícia de inúmeras ações

11I()lT1ovidaspor seguranças da UFC contra alunos daquela
1I1'.llIuição. Seqüestros, prisões realizadas por seguranças de
I II1P'(' as privadas ou por seguranças da própria UFC. Agres-

III\~ Iísicas e verbais. É o discurso da segurança que se espa-
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lha para todos os lados. Os seguranças hoje, na UFC, pas-
sam a ter mais poder que os Chefes de Departamento, Dire-
tores de Centro e, quem sabe, seo Reitor não for conhecido
dos seguranças pode sofrer alguma represália. Sea UFC vi-
rou cadeia a ciência estaria no mínimo aprisionada.
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JOSÉ OUNDA BRAGA

Da Dificuldade de Articulação de um Conceito de Cidadania -
Percalços Trazidos pelo Discurso Pós-Moderno

o conceito de cidadania, definitivamente atrelado
o exercício de direitos e aglutinação em torno de movi-

mentos sociais teve seu nascedouro no mundo grego, com
características culturais e históricas específicas não mais
abíveis, em sua práxis, aos dias de hoje, salvo transmutado

segundo larga recauchutagem adaptativa aos interesses mú-
tuos, cada um ao seu modo, de burgueses e trabalhadores.
Saído do modo de produção escravagista para um modo de
produção capitalista de viés pós-liberal, não poderia esse
e onceito ter uma adaptabilidade tão tranqüila quanto pre-
tpndem os discursos acadêmicos e do poder.

Como podemos questionar conceitos, dei i rnitá-los,
quando vivemos um momento em que as noções clássicas
de verdade, razão, identidade e objetividade são questiona-
d.ls? A idéia de emancipação universal, montada sobre a
!lI) ão de progresso, os sistemas únicos, as metanarrativas,
I)~ fundamentos definitivos de explicação são pronuncia-
dos omo palavrões e ouvidos como insultos ultrapassados
t' e arcornidos.

Ouve-se o anúncio do "fim das certezas" tanto no
mundo científico quanto no mundo político, o que inevita-
volrn nte mina o cenário demandado à lapidação e
ti truturação de tal conceito às demandas atuais. Naquilo
1111(' abe às ciências, vale lembrar que esse modo de co-
11111'< r o mundo amiúde anunciou-se como campo privile-
11.1(10 da dúvida. A ciência sempre propalou certezas
Illt ivlsórías, ainda que em parte não declaradas, construídas
111lori amente, e nada mais que isso.

Já do ponto de vista político, pólo de maior interes-
,I p.II.1 ssa reflexão, o anúncio das incertezas vem rechea-
dll (1l1T1 contraponto da morte dos sonhos, das utopias,
111' I"('visões factíveis, segundo estratégias e táticas a serem
1I I Id.\~ no seio de uma práxis humana. Há ainda valores
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universais a serem defendidos com unhas e dentes, como
os da liberdade e emancipação humana, sem os quais, caí-
mos numa espécie de niilismo muito conveniente aos que
não pretendem ver a realidade de miséria e pobreza modifi-
cada. Fim das certezas nos chega corno fim das esperanças.

Juntas essasduas formas de incerteza: a da esperan-
ça política que outrora fora resguardada nas metanarrativas,
e o fim das certezas provisórias acalentadas pela ciência,
hoje camufladas pelas teorias do caos e suas versões deri-
vativas, compõem o que se tenta anunciar como as "incerte-
zas contemporâneas", que ao final, não passará do
estabelecimento de dois fortes eixos de manutenção e
preservação do fim da esperança e no assentamento no
relativismo estéril e imobilizante.

As teses pós-modernas são fragmentárias, o que tor-
na a leitura de mundo apenas uma questão local, dissua-
dindo-nos a fugir das análises mais globalizantes. Não há
um serviço à causa neoliberal mais eficaz que esse,à medi-
da que deixa a responsabilidade de pensar os grandes siste-
mas econômicos e políticos nas mãos de seus grupos
hegemônicos, além de impactar de forma mortal, a
mobilização social. Como afirma Rorty:

[... ] a esquerda foucaultiana nos Estados Unidos de
hoje (1998) é exatamente o tipo de esquerda com que
sonha a oligarquia: uma esquerda cujos membros es-
tão tão ocupados desmascarando o presente que não
têm tempo para discutir que leis necessitariam implan-
tar-se para criar um futuro melhor.'

Vivenciar a "incerteza" como a grande e nova certeza
a ser aceita sem contestação, leva os indivíduos a escolhe-
rem nada pensar sobre o futuro, e concentrar-se ativamente
no agora. Essemovimento equivale a abrir mão do futuro, o
que desocupa todos os espaçospara que o capital pense seu
futuro com total ausência de limites. Quando não planeja-
mos o futuro, porque "o mundo é indeterminavel", deixa-
mos que planejem por nós. Deslocados das preocupações
com o outro, para com os valores, perdidos em sua sobrevi-

1 Forjar nuestro país: el pensamiento de izquierdas em los Estados Uni-
dos Dei siglo XX. Barcelona: Paidós, 1999. p 117.
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vência diária, os indivíduos mergulham em um profundo
narcisismo. Além do que, determinar o mundo como
indeterminado é o que Habermas chama de "contradição
performática". Ora, não sepode negar algo com argumentos
que afirmam justamente o que se pretende negar,

Existe um sujeito histórico ativo, esseque busca co-
locar-se no seio de seu mundo na condição de cidadão e
que não vive em função de jogos probabilísticos, mas mo-
vido a intencionalidade, com a qual tece a sua história e os
rumos do mundo.

POsiciono-me aqui entre os que pretendem defen-
der como contraposição a esse eixo pós-moderno, uma
perspectiva progressista a ser organizada em torno de cer-
tezas provisórias, o que vem necessariamente a implicar
nomeação das coisas e atribuição de sentido ao ser, com
vistas à reconstrução da esperança, edificada sobre
metanarrativas e valores universais. Minha crença é a de
que aquilo que entendemos como "incerteza" constitui
parte estrutu ral das condições materiais e espi rituais do
próprio desenrolar das contradições típicas do sistema ca-
pitalista mundial. Sem a crença de podermos dar conta do
que ainda se nos apresenta como incerto, nos manterá na
cômoda posição de poliqueixosos "com a boca cheia de
dentes, esperando a morte chegar".

Utilizou-se sobretudo asconcepções de ilia Prigogine/
para neutralizar os processos de transformação social, à
medida que se nega a importância da ação de um sujeito
histórico, agora relegado àstormentas de jogos de probabi-
lidades operados sem metanarrativas. O indivíduo não deve
mais resistir ao imprevisível, o que vem a ser uma ordem
que fragiliza as ações coletivas, abrindo caminhos para o
autoritarismo e a violência,

Consenso passou a ser uma palavra feia, concebida
apenascomo algo inatingível, de estrutura e essência platô-
nica, ou no máximo como produto de manipulação do sis-
t ma. Só é reconhecível a heterogeneidade dos jogos de
linguagem, em que se esboça uma espécie de consenso 10-
cal, urdido por aqueles sujeitos reunidos, com a possibili-

J Consultar O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza, editado
pela UNESP em 1996.
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dade de sua anulação a qualquer momento. Na concepção
de Habermas, o consenso tornou-se um valor ultrapassado
e suspeito.:'

Todo e qualquer movimento social, quer seja de ca-
ráter reivindicativo, propositivo, afirmativo, revolucionário
ou reformador necessitavencer os efeitos desmobil izadores
das incertezas, de forma a garantir espaços de esperança
que nutram e motivem as organizações em função do esta-
belecimento de uma nova ordem.

30

Sobre o Direito

Há um conjunto de três diferentes esferasde direito
que compõem a totalidade do que se estabeleceu, sobretu-
do nos movimentos sociais, mastambém no discurso oficial
hegemônico, como os "direitos do cidadão". Encontram-se
eles num necessário vínculo, o que vem a garantir, nessa
relação recíproca, sua efetiva realização. São eles os direi-
tos civis, sociais e políticos. Dependem intimamente da
correlação de forças econômicas e políticas vigentes num
determinado momento histórico, para que possam ser usu-
fruídos pelos que deles se beneficiam.

Os direitos de ordem política são gozados no exercí-
cio volitivo do homem quando da deliberação de sua vida,
na livre expressão de seu pensamento, seguida de uma prá-
tica política coerente com essesprincípios, além da vivência
plena de diversas outras dimensões existenciais suas, tais
como a religiosidade, a ludicidade, a afetividade, etc. Seus
direitos políticos são expressos nas inter-relações sociais,
sempre na presença de outros, através de organismos de
representação di reta como os sind icatos, partidos pai íticos,
movimentos sociais em seusdiversos vieses; nos conselhos,
na escola. Paraalém dessadimensão, existe a participação
indireta em que são representados por pessoas indicadas
através de seu voto, nos estados democráticos, para atua-
rem nas instâncias legislativa e executiva de governo. Aí,
sua atuação se dá não apenas através do sufrágio, mas tam-
bém pela resistência e enfrentamento aos poderes constituí-

3 Idéia contida em O discurso filosófico da modernidade, editado pela
Martins Fontes, em 2002.
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dos, através de greves, manifestações, articulação em movi-
mentos sociais combativos e atuantes.

Os direitcs civis dizem respeito ao livre usufruto do
próprio corpo, à liberdade de ir e vir, à segurança. Nos
regimes ditatoriais, a imposição da anticidadania que lhe é
típica, há forte cerceamento da expressão e da liberdade,
em que os corpos são amiúde submetidos a tortura, a
confinamento, e até à morte. No Brasil atual, são diversos
os exemplos de anticidadania tais como o exercido por for-
ças policiais que, ao seu modo, e segundo os desígnios de
seus esquadrões-da-morte montados, julgam e punem aque-
les que acharem por bem fazê-Io, para além ou aquém de
qualquer determinação judicial. As fazendas espalhadas,
obretudo no norte do país, que mantêm ilegalmente traba-

lhadores em regime escravocrata, cerceados dos mais ele-
mentares direitos humanos. A exploração de crianças e
adolescentes em frentes de serviço desumanas, em carvoei-
ros, pedreiras, quando não, na prostituição sempre lucrati-
va aos agenciadores de plantão.

O respeito a esse conjunto de direitos, e o efetivo usu-
fruto de todas suasgarantias por parte dos indivíduos dependem,
~ bretudo da existência dos direitos políticos, que por sua
v z estão vinculados à existência de regimes democráticos.

A compreensão de cidadania exige como pré-requi-
-ito que sejam enunciados quais são esses direitos sociais a
( omporem os itens constitutivos das necessidades básicas
d..! existência humana. Faz parte do rolo atendimento às
demandas relativas à reposição da força de trabalho, tais
I orno alimentação, saúde, habitação, educação, para ficar-
111s apenas naqueles nuclearmente necessários. Esses itens,
I'm tese, só estariam garantidos se houvesse, nas atuais cir-
I unstâncias históricas, o direito ao trabalho, em que aí se
n-sguardassern níveis de dignidade que minimamente con-
n-molassern os elementos especificados.

Na realidade brasi leira em que se evidenciam índi-
I I'~ larmantes de injustiça social e miséria, visíveis a olhos
1I11~,o atendimento a esses direitos permanece como sonho

11 .rl ntado no seio de milhões de esperançosos num "Brasil
cio amanhã". Nos discursos oficiais e oficiosos do presi-
dl'l1\ Lula, a tônica do elemento escatológico permanece
pll'~('nte, à medida que se deixa eternamente anunciada uma

31



JOSÉ OUNDA BRAGA

promessa de melhores dias para o povo brasileiro, num fu-
turo próximo, como conseqüência das "corretas providên-
cias econômicas" herdadase prosseguidaspor essegoverno,
ainda que nos desígn ios partidários se esboçassem diferen-
tes rotas e empreitadas.

A concepção de cidadania foi desenterrada de entre
os gregos e rearticulada pela burguesia na perspectiva des-
sesdireitos de cunho social. Os trabalhadores são mantidos
na condição de passivos receptores de tais direitos, conser-
vando em seu imaginário, a custo do jogo ideológico, a
idéia de que a responsabilidade por sua viabilização e con-
secução é da atribuição dos capitalistas e governantes, o
que vale dizer: seus direitos são desígnios ou dádivas dos
poderes econômico e político. O próprio capitalismo em
sua atual face neoliberal acena pela possibilidade de uma
sociedade mais justa e solidária, mumificada nos discursos
messiânicos das forças hegemônicas.

Ainda que mantida na condição de eterna possibili-
dade de acesso,uma vez ocupados efetivamente os espaços
garantidos na letra jurídica, ou para além dela, essautopia
de sociedade melhor e mais justa pode vir a tornar-se reali-
dade vivida e tecida pela força do trabalho.

32

Trajetória Histórica do Conceito de Cidadania

O tema cidadania surgiu a partir da elaboração grega
de especificidades econômicas, políticas e sociais, sob a
égide da democracia vivida na polis, em torno da ágora, ou
praça pública, onde o destino de cada um e de todos era
decidido segundo a força argumentativa mais consistente.
Somente os homens livres poderiam ter a participação polí-
tica direta no debate que girava em torno dos direitos e
deveres orientadores de seus destinos, de suas condutas,
moral, ações, visão de mundo. Dizer homens livres impli-
cava a exclusão de mulheres, crianças, estrangeiros e escra-
vos. O homem político, na estrita concepção do termo
somente era atribuível a essepequeno percentual da popu-
lação grega.

Já em seu nascedouro o termo cidadania, por suas
especificidades históricas, traz uma conotação de caráter
excludente, ao mesmo tempo em que, por outro lado, ga-
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rante privilégios a uma certa categoria de indivíduos, em
detrimento dos demais. É um conceito, portanto, que carre-
ga em sua raiz, defeitos e limites a serem superados, sob
pena de eternamente cairmos em ciladas, quando do inade-
quado retorno ao imaginário político grego.

Cidadania é um termo que traz sua gênesevinculada
,I vida dos homens na cidade, onde exercem, na esferacole-
tlva, seusdi reitos e deveres de cidadão. Entreos séculos V e
XIII, na vigência do feudalismo, em que os núcleos humanos
oram essencialmente rurais, houve uma espécie de suspen-
s o do exercício da cidadania, vindo a ressurgir, segundo
diferentes reelaboraçães, a partir do século XV, que
rorresponde à longa ascensãoda burguesia, que na condição
ti classerevolucionária, se impunha contra o modo de pro-
dução feudal. É justo nesseperíodo histórico que os homens
voltam a seestabelecer em retorno dos núcleos urbanos.

Retoma-se o estado de direito através das Cartas
Constitucionais. fruto dos ideais da Revolução Francesa,
Irn que sesuperam a arbitrariedade dos regimesmonárquicos
ditatoriais e as normas caóticas e fragmentárias da socieda-
d feudal.

Ainda que somente perante a lei, pela primeira vez
Il,) história humana é instituída a idéia de igualdade a to-
dos, anunciada pelo estado de di reito que passou a viger.

A restauração dos direitos da cidadania tem vigência
.\0 longo da ascensão da burguesia. A revolução dessaelas-
',I' redunda na tomada do poder estatal.Tornada hegemônica,
.I burguesia instala o capitalismo como forma de produção
I' de vida. Através de séculos, antes mesmo da instituição
d.\ nação, a burguesia já vinha se articulando em cidades,
urdindo um modo particular de existir, o urbano, onde o
homem se expressava, nessecontexto, como cidadão.

Um importante aspecto do direito trazido pela Re-
volução Francesafoi o fato de convergir para a proposta de
I rdadania em que seanunciava a igualdade de todos peran-
111,1 lei, além de romper com o direito adquirido no nasci-
IllPntO, típico da sociedade feudal.

A revolução burguesa, por ter instituído e revigorado
I «oncepçâo de cidadania, certamente contaminou, com

',11.1 p rspectiva ideológica, toda a compreensão que dela se
qllpir ter. Assim, é importante se mapear, ainda que vaga-
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mente, a trajetória do projeto burguês voltado para a consi-
deração do cidadão.

Tudo começou com a valorização do trabalho, que
na Idade Média era desqualificado e tido como indigno a
um nobre cavalheiro. Ascendendo a burguesia, os cidadãos
que trabalhavam nas mais variadas áreas de produção dos
centros urbanos foram valorizados, o que afrontava o
imobilismo defendido pelo dogma católico e pela nobreza
feudal. Passarama valorizar o trabalho (grande marco inau-
gural da existência da cidadania), as revoltas religiosas e
revolução protestante do século XIV.

Calvino sistematizou a ética protestante que veio a
promover um profícuo debate na sociologia de Max Weber,
séculos depois. A revolução protestante derrubou as garan-
tias asseguradasde salvação. O sofrimento do presente não
mais se legitimava em nome de uma promessa futura, num
mundo além. A nova ética anunciava a necessidade do tra-
balho que deveria ser exercido com vistas à produtividade.
O homem a parti r de então administrava e criava bens divi-
nos na terra.

Essaideologia viria a ser a mola propulsora da lógica
acumulativa do capital.

Também o novo pensamento veio a ter seu marco
revolucionário com Galileu e Descartes.Galileu desbancou
a terra de seu centro universal, o que redundou no desloca-
mento da igreja do centro da terra. Tudo isso veio a abalar
sua racional idade e seu poder.

Com a nova racionalidade, a idéia de cidadania en-
tre os gregosé retomada. Todos os homens podem ser iguais
pelo trabalho e por suasvirtudes (aqui compreendidas como
capacidades). Nessa perspectiva burguesa, se privilegia o
individualismo e um certo tipo de cidadania, que a partir
de sua ascensão, provocou nova visão de mundo, subsidia-
da por novas racional idades e novas ideologias. Assim, após
a derrocada do feudalismo, os indivíduos vieram incorpo-
rando idéias enxertadas de valores outros, perpassadospela
educação, cujo papel central, na concepção sociológica de
Durkheim é a de socializar os novos membros de uma co-
munidade, ao assumir a responsabilidade pela introjeção
em todos os indivíduos, das bases morais comuns que ga-
ranti rão o equi líbrio da sociedade, preservada, assim, dos
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lis OS de anomia. São essasideologias que possibilitam o
nortearnento de seus membros, à medida que, para além
rio bem ou do mal, trazem explicações sobre si próprios, e
',obre as coisas do mundo em que vivem.

Passadoo momento revolucionário, a burguesia dire-
, ionou os direitos somente àqueles proprietários de algo, e
I'sl ndeu os tentáculos ideológicos sobre todos os que pre-
, ISélvamestaracomodados à dominação, Assim, fica vislum-
lu.ido o limite do conceito de cidadania para a oficialidade,
',11.\ concepção formal. Eleé atribuível, na prática, somente
.1I)~ que preenchem o quesito posse, Universalmente, a idéia
rir· idadania precisava abranger a extensão dos direitos a
loel s, de modo indistinto, tanto no aspecto quantitativo
'I".tnto qual itativo.

Nessemomento histórico,superadasasfasesmercantilista
, 111, ral do capitalismo, vivemos um modo de economia em
'1111' predominam asgrandes empresas,os oligopólios, onde
I, )d.l a riqueza social e o poder sãocentralizados,

O embate entre capitalistas e trabalhados perdura,
Plovocando modificações recíprocas, Ao fortalecimento
'Iol sindicatos e organizações partidárias representativas do

11.11> lho, o capital reagiu com a criação de mais tecnologia
polld diminui r sua dependência da mão-de-obra humana,
'I 'lU provocou nos trabalhadores a necessidade de repli-
'011, tualizando-se em suas relações com a tecnologia.
1.111 as e estratégias são acenadas e executadas de cada
l.«!o, mas no que cabe aos trabalhadores, impõe-se a ne-
, ,",sidade de valorizar a categoria "cidadania" como ca-
111111110 para conquista de uma sociedade nova. A vigilância
, 'I oxercício das pressões devem permanecer vivos, além
ri" IW essidade de preservação de condições institucionais
Ilr'IIlO ráticas, acompanhadas de constituições representa-
Ilv"s da vontade popular.

Como resultado das guerras ocorridas no século XX,
i nntradiçáo "capital x trabalho" estabeleceu propostas

ri,·, linho social na direção de um Estado do bem-estar, o
\ ,·/f.1r state, que veio a re-formatar a relação do trabalha-
rllIl I m o Estado.

No atual momento histórico de desenvolvimento de
1'"I •• IS produtivas, o núcleo da discórdia foi deslocado da
111111" i -dade para o saber. A idéia de igualdade defendida
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nas novas estruturas ideológicas é a de que todos podem ser
iguais por sua capacidade de dominar o mundo tecnológico,
o que os fariam ascender à burocracia das empresas pelo
mérito que possuem. O trabalhador agora pode ser proprie-
tário, à medida que Ihes está aberta a possibilidade de tor-
nar-se acionista. Este é mais um espaço do exercício da
cidadania: a participação efetiva na posse de bens e saber
tecnológico, em meio aos oligopólios.

Hoje essesespaços trazem uma dupla face: ao mes-
mo tempo em que atende às condições de promover o lu-
cro, por outra via possibilita a extensão da luta dos
trabalhadores para além das fábricas. Se por um lado a
tecnologia domina, oprime, do mesmo modo pode liber-
tar. Os trabalhadores passariam mais e mais a se lançarem
na direção de novos conhecimentos e especializações.No
embate Estado x cidadãos, cada vez que aquele nega os
direitos acenados, os cidadãos podem nessaseara ganhar
novos espaços a partir de sua força reivindicativa.

O Brasil começou sua história num momento em
que o mundo já vivia a transição para o capitalismo. Seu
legado inicial já vem inscrito sob o signo da exploração.
Tivemos e continuamos a ter uma posição subalterna no
processo de solidificação do capitalismo.

. Mesmo com essatendência cultural à submissão, a
população brasileira logo sedeu conta que não era atendida
em suasreivindicações, não apenaspela recusamesquinha da
burguesiaque aexplora, masporque o Brasil,frente aospaíses
de primeiro mundo, se posicionava e continua a fazê-Io, do
mesmo modo subalternamente. Foi necessárioo processode
conscientização da condição de subdesenvolvimento a que
estávamoslegados,paraque começassema seesboçaros pri-
mei ros movimentos reivindicativos e afi rmativos.

Entreos anos de 1940 e 1960 houve forte atuação da
força do trabalho nos movimentos sociais de caráter políti-
co e econômico, passando essaclasse do estado de "caso
de polícia" para "caso de política", provocando significati-
va ampliação do exercício da cidadania.

Com o favorecimento da indústria, em detrimento
da lavoura, o êxodo rural provocou enorme desequilíbrio
populacional nos grandes centros urbanos, relegando os tra-
balhadores massificados à miséria, segundo uma configura-
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ção disforme, passíveis à manipulação, mas ainda assim
apazes e aptos a reclamarem sua cidadania.

A partir da constituição de 1946, vários direitos so-
ciais passaram a ser atendidos, sob pressões políticas das
organizações populares, tais como educação, habitação,
saúde, segurança no trabalho, seguridade social.

Evidente que com o golpe militar acontecido a partir
de 1964, a área social sofreu significativo golpe e conse-
qüente retração, em que a cidadania perdeu amplos espa-
ços de acontecimento. Nesse contexto histórico não se
reproduziu no Brasil, junto com o assentamento do
monopolisrno, o estado do bem-estar e sua proposta de ci-
dadania, tal como vivida nos Estados Unidos e Inglaterra.

Há a necessidade de não mais se nadar em marés
r ontrárias, mas aproveitar o que há de melhor nessascir-
«unstãncias adversas, e seguir rumo aos acenos de cidada-
nia com atendimento aos direitos sociais. Ao contrário de
lutar contra moinhos de vento, como a negaçãoà tecnologia,
d 'ver-se-ia trabalhar no sentido de vinculá-Ia à cidadania,
d forma a tornar.a balança mais favorável aos trabalhado-
I('S. Embora com resultados mais lentos, a via democrática
parece sinalizar por um mais seguro caminho de preserva-
(,,10 e melhoria das condições da vida humana, com a parti-
r ipação de todos.

A partir de 1985, com o fim oficial da ditadura mi-
lil r, sobretudo após a Constituição de 1988, a existência
d,l cidadania para a maioria da população passou a ser uma
'lu stão que tão-somente depende de muita luta social.
Alualmente assistimos à constituição de muitas redes de
organisrnosautônomos propícios ao exercício democrático,
'111 ao final deveu-se à luta contra a tirania e exploração do
r .ipital monopolista.

Algumas Conclusões Provisórias

o exercício da cidadania está intimamente ligado à
111'(' ssidade de ação dos sujeitos e dos grupos de interesses
r ornuns, além, evidentemente, à dependência das condi-
r ()(! globais vividas pelas sociedades em conflito.

Essacategoria "cidadania" nos demonstra que os
luun ns fazem sua história, segundo determinadas possibi-
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lidades estruturais. Sede um lado há sujeitos desejantes e
prenhes de necessidades, absortos em suassubjetividades,
por outro lado há sujeitos sociais que se articulam em fá-
bricas, sindicatos, partidos políticos, nos mais variados es-
paços da sociedade, enfim.

Mais que qualquer aspecto constitutivo do fazer his-
tórico, há a necessidade de que essessujeitos se saibam se-
res-no-mundo, presosnascircunstâncias e reveseshistóricos,
mas capacitados a superá-Ias segundo ações intencionais e
participação efetiva na tessiturados desígnios de seu mundo.

Nas palavras de Paulo Freire", a vocação existencial
humana está em ser-mais. A passagem para esseestado de-
pende da conscientização de sua condição histórica, da
superação dos entraves políticos, econômicos e de poder
que tentam mantê-Ias na condição de ser-menos. O inédi-
to-viável é percebido, sobretudo nos momentos em que,
junto a outras necessidades e desejos, homens e mulheres
se articulam em movimentos sociais, amparados em direi-
tos conquistados e a adquirir, naquilo que constitui efetivo
e intenso exercício da cidadania.

4 Idéia que perpassa toda a obra filosófica e pedagógica de Paulo Freire,
sobretudo presente em A Pedagogia do oprimido, A Pedagogia da espe-
rança e A Pedagogia da autonomia.

38



A FILOSOFIA SOCIOPOÉTICA
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A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.

r··]
É preciso desformar o mundo:

Tirar da natureza as naturalidades.
Manoel de Barros

Neste artigo priorizo apresentar alguns aspectos de
1IIInha pesquisa de doutorado para ressaltar a importância da
'11)(iopoética, enquanto método produtor de conhecimentos
I Inn o corpo todo e em grupo. Objetivo, portanto, apresen-
1,11, brevemente, a pesquisa com os educadores de rua (co-
pl'~quisadores) para enfatizar os potenciais filosóficos
[uuduzidos na vivênciacom a técnica Histórias Bricoladas.

() Princípios da Sociopoética e o seu Diferencial

A Sociopoética é uma abordagem de pesquisa ou
,Ipr indizagern que destaca, simultaneamente, os seguin-
I,,·, princípios: a importância do corpo como fonte do co-
1111(1imento; a importância das culturas dominadas e de
111~i~tência,das categorias e dos conceitos que elas produ-
II'm; o papel dos sujeitos pesquisados como co-responsá-
I'is pelos conhecimentos produzidos, co-pesquisadores;

» p.rpel da criatividade de tipo artístico no aprender, no
I unhecer e no pesquisar; a importância do sentido espi ri-
III.d, humano, das formas e dos conteúdos no processo de
I onstrução dos saberes.

Portanto, são princípios, nada de dogmas. Destaco que
11',f'gundo princípio de valorização das culturas dominadas e
dl' w istência não trata de se fechar em culturas separadas,
1.lll1pOUCO em estabelecer oposição frontal entre brancos e

I 1'.1111'deste trabalho foi apresentada na 28' Reunião Anual da ANPED -
1I11<lÇãoNacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, em

'11(1',
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negros, índios e não-índios, fêmea e macho, infantil e adul-
to .... mas, sim, em valorizar o minúsculo, o esquecido, o
si lenciado, o suspeito, o invisível, longe dos habituais critérios
intelectuais da racional idade. Trata-se, portanto, de desorien-
tarmos nosso intelecto, caotizarmos nossa percepção e
categorização do mundo e descobrirmos outros significados
humanos para os dados de pesquisa produzidos - tarefa
descolonizadora e produtora de potência! Segundo Gauthier
(2003b), na pesquisa, podemos chamar de prática pluricultural,
uma experimentação da vida, que não tem nada a ver com o
tempo histórico, e sim com a produção de potências. Enfatizo,
também, que a Sociopoética foi gerada na encruzilhada em
que se encontram a pedagogia do oprimido, a análise
institucional, a escuta mito-poética e a educação simbólica".

Assim, ao conhecer a Sociopoética, em 2000, o que
mais me chamou atenção, neste método, foi o princípio de
pesquisar com o corpo todo e em grupo. Neste modo de
fazer pesquisa, o corpo pesquisador produz uma escuta sen-
sível, porque o conhecimento é sobretudo partilhado, não
se faz sozinho. Constitui um grupo-pesquisador formado
pelo facilitador (pesquisador oficial) e pelos co-pesquisa-
dores, nesse caso, foram 14 educadores de rua.

Desse modo, em grupo, tem-se a oportunidade de
comparti Ihar saberes e não saberes, pois os corpos pesqu isa-
dores produzem e ampliam conhecimentos de forma livre e
democrática, bem como produzem auto-análise de suas prá-
ticas, ao perceber os pontos enrijecidos de seu corpo - a
armadura que os protege do mundo, e cria obstáculos no ato
de conhecer e de criar o novo. Na vivência das oficinas de
produção e análise dos dados, e na contra-análise, os saberes
são postos à prova ao confrontarmos linhas de pensamento e
dissolvermos nossas próprias certezas ao percebermos nossas
"costas". Nesse sentido, meu desejo ao utilizar a Sociopoética
foi conseguir manter o propósito de não falar em nome, e
nem no lugar dos outros e, desse modo, propiciar o aflorar
das dúvidas e questões entre os próprios educadores. Ou seja,
na experiência das oficinas a princípio o que se faz é que
cada um cuida do seu próprio negócio encontrando ao mes-

2 Ver esse encontro teórico detalhadamente em Gauthier, (1999a) e
Petit apud Matos (2002).
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motempoos outros; cada um tiraseu proveito, e um devirse
delineia que já não é de ninguém masestá 'entre' todo mun-
do do grupo (DELEUZE & PARNET, 1998, p, 17),

Eé porque se está 'entre' todo mundo que acredito
que é em grupo, ao acaso,que seencontra uma idéia, porque
o que seaprende e seconhece acontece a partir de múltiplos
e diversos dom ínios. É a parti r da relação com o exterior - o
de fora - que podemos respirar ar fresco. "É preciso fazer o
múltiplo", diz Deleuze. Nessecaso, o que mais conta não é
apenaso trabalho em grupo, maso fato estranho de trabalhar
'entre' as pessoasde um grupo, Emgrupo, misturado, eu lhe
abraço, eis a dobra, um movimento é realizado, Enfim, o
que resultadessemovimento é: não sou maiseu, nem você, ..,
é outra coisa, outra relação - mestiça, um devir, uma
multiplicidade heterogênea pois assim como Alice no país
dasmaravilhas, pode-semudar de devir "segundo as 'horas'
do mundo" [...J, de forma não determinada. Possopor exem-
plo ser mulher e viver um devir masculino, pertencer àsclas-
ses populares e viver um devir aristocrático, sem que isso
ignifique que eu seja nem pareça um homem ou aristocrata,
ão apenas fluxos contraditórios e imprevisíveis que convi-

vem em mim, sem definição temporal. O devir é então uma
linha de fuga, algo que escapa à categorização socialmente
produzida (PETIT,apud MAnos et al, 2002, p. 37).

Mistu rados, nós, pesqu isadores, transm udamos
ociopoeticamente em corpos que seampliam à medida que

usam o corpo inteiro, Como orienta Gauthier, o importante

[...] é multiplicar os ângulos de visão, de escuta-fala
sensível, importante é pesquisar sem cessar o que está
invisível por falta de proliferação do olhar-tocar-chei-
rar-degustar, do intuir, do se emocionar, do raciocinar.
(1999a, p. 21).

O importante é que corpos pesquisadores, quando
misturados, denunciam e produzem um chão de possibili-
d.ld s e de vida no conhedmento.

A Histórias Bricoladas: Os Conceitos Filosóficos

Na pesquisa com os educadores de rua foram reali-
',Idas 10 oficinas com duração de 4 horas, sendo que 5

PERGAMUM
UFC/BCCE
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(cinco) foram para produção de dados:' e as demais para
análise dos mesmos pelos co-pesquisadores. Nas oficinas,
uti lizei dimensões da arte com o intuito de causar
estranhamento em torno do tema gerador escolhido pelo
grupo: "O desejo na convivência dos educadores sociais de
rua". Estranhar o tema? Sim, através da experimentação nas
vivências, com técnicas" que suscitam as dimensões do corpo
todo, os co-pesquisadores fizeram livres associações com o
tema, produzindo conceitos heterogêneos, polifõnicos,
polissêmicos, metafóricos e, mesmo inusitados. Para
Gauthier (2003b), essa produção são conceitos dester-
ritorializados que entram em diálogo com os conceitos dos
fi lósofos profissionais, bem como, confetos (conceitos +
afetos) inusitados e contextualizados no afeto e na razão. O
objetivo é mostrar que toda pessoa possui uma veia fi losó-
fica, sendo capaz de criar conceitos, de fi losofar.

Utilizei 4 técnicas de produção de dados: A inven-
ção do corpo coletivo do educador de rua; Histórias
Bricoladas; Lugares Geomíticos e Co-pesquisadores: repór-
teres por um dia. Como já falei, nos centraremos nas Histó-
rias Bricoladas pela potência na produção de conceitos
filosóficos. Esta técnica foi criada como tentativa de fazer
uma ligação entre esta pesquisa e a primeira, com os jovens
de rua.

Então, como idealizei esta técnica? Ela foi inspirada
seguindo a idéia que aparece em Lapassade (1998, p. 126)
de bricolagem: "a regra desse jogo é sempre a de ajeitar
com recursos secundários [ ...] um conjunto de ferramentas
e de materiais heteróclitos". O procedimento era que os
co-pesquisadores misturassem suas histórias de vida, pro-

J Na concepção da sociopoética, os dados que surgem dessa experiência
não são 'coletados', como se estivessem nos esperando numa cesta, e
sim produzidos pelas condições de realização da pesquisa, nas quais a
interferência do pesquisador e suas técnicas são uma implicação inegá-
vel. Daí, qualificamos essas oficinas como sendo de produção e análise
dos dados (PETIT, apud MATTOS et aI. 2002, p.42-43).
4 As técnicas de produção de dados são dispositivos que se caracterizam
por um (ou uns) lugar (es), um (ou uns) tempo(s), ritmos, pessoas, obje-
tos, dinheiro, tarefas, que permitem 'objetivar', isto é, tornar visível o que
era escondido na vida ordinária. [... ] Tornam-se visíveis e analisáveis
rede de desejos e poderes nas quais todos estão imersos, bem mais
amplas do que o que é mostrado pela instituição. (GAUTHIER, 1999a).
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duzidas na primeira técnica - A invenção do corpo coletivo
do educador de rua, com a história mítica Tempo Rei e os
dançarinos mascarados, adaptada de um acontecimento
vivenciado com os jovens de rua e registrado por mim em
diário de campo no dia 24 de agosto de 1999.

As oficinas Sociopoéticas iniciam-se com um rela-
xamento, pois

[... ] os membros do grupo-pesquisador devem conse-
guir abaixar o seu nível de controle consciente, a fim
de que se exprimam os saberes submersos, os ventos
raros, as lavas congeladas pela história coletiva e indi-
vidual. (GAUTHIER, 1999b, p. 39).

Desse modo, iniciei a oficina com os corpos dos co-
pesquisadoresdeitados sobre mantase fiz o relaxamento. Em
seguida, cada um foi convidado a expressar, com uma pala-
vra, o desejo que sentiu com a história que ouviu. Algumas
palavras foram: felicidade, magia, liberdade, alegria, parti-
lha, amizade, prazer, companhei rismo, açãoe cumplicidade.

Depois, cada educador recebeu cópias de transcri-
ção de sua história de vida e da história mítica para que,
com plasticidade, misturassem as histórias e produzissem
outra. Em uma espécie de bricolagem, juntassem o que
parecia in-juntável. Muitas foram as produções subjetivas.
Cada um fez um painel com colagens, desenhos, frases e,
em plenária, puderam expor a criação de suas Histórias
Bricoladas. Estaprodução plástica foi analisada, de forma
intuitiva, evitando referir-me, no primeiro momento, aos
registros escritos de suasexplicitações. Como fiz essaleitu-
ra intuitiva? Uma percepção clara, direta, imediata e es-
pontânea dos painéis, que estavam todos espalhados pelo
chão, procurando sentir o que causavam em mim, no meu
corpo. Ou seja, uma leitura dos dados em intensidade. Algo
que passaou não passa.

Quanto àstranscrições das Histórias Bricoladas, elas
se transformaram em relatos e foram analisados conforme
análise classificatória (oposições, dicotomias, alternativas
e escolhas) e momento transversal (uma não-análise que
destaca as ligações, as ambigüidades e convergências). Es-
tasanálises acompanharam as linhas polissêmicas do pensa-
mento do grupo em relação ao tema "Os desejos na
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Convivência dos educadores sociais de rua". Nesse caso, os
Co-pesquisadores brincaram de filosofar e criaram vários
conceitos e confetos sobre educador e menino de rua, bem
corno sobre as forças e os desejos que os movem.

Anál ise Filosóficas e Considerações Gerais Sobre os Achados das
Análises

Na produção de dados, os educadores sociais de rua-
Co-pesquisadores - criaram conceitos e confetos em rela-
ção aos seus desejos na convivência em grupo. Estes con-
ceitos foram produzidos nos interstícios dos encontros, nas
oficinas, onde estávamos todos implicados e misturados. E
foi a parti r dessa cond ição mestiça, após a anál ise das téc-
nicas, especialmente das Histórias Bricoladas e dos concei-
tos e confetos produzidos, que cheguei a algumas linhas do
pensamento do grupo. Estas linhas apresentam os seus de-
sejos em dimensões, na convivência. Na primeira dimensão,
os desejos se dão na convivência entre os educadores e os
jovens, e na segunda, entre eles e as entidades que traba-
lham com ascrianças e os jovens, especialmente, a SEMCAD-
Secretaria da qual fazem parte. Todas as dimensões destas
linhas de pensamento são perpassadas pela problemática
da prática pedagógica. Essasdimensões são criações do gru-
po, cada uma ressoa na outra, emitindo ondas, provocando
movi mentos desterritorial izantes. Enfi m, todas constituem
o pensamento do grupo, em sua multiplicidade, no mo-
mento das oficinas. Como dizem Guattari e Rolnik (1996,
p. 218-221), são campos possíveis eco-existem.

Na convivência entre os educadores e os jovens, os
desejos são potentes, alegres, pois um pacto é estabelecido
entre eles, um "devir-picolé" que os torna um corpo hábil
para se derreter (imaginem em uma cidade como Teresina,
que sempre é muito quente!) e se misturar com os jovens
de rua, de forma descontraída e brincante pelas praças e
ruas da cidade. Um "devi r-picolé" que se forma, se desen-
volve e se transforma por contágio e, nesse caso, as hierar-

5 A análise filosófica faz referência às teorias escolhidas pelo facilitador,
segundo suas inclinações, pois na Sociopoética temos a liberdade de
escolher nossas próprias abordagens. Isto é, desde que não se sobrepo-
n harn aos conceitos e confetos criados pelos co-pesquisadores.
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quias se diluem formando um conjunto complexo, em que
educador e jovem se dissolvem, pois as regrassão momen-
taneamente ignoradas (DELEUZE& GUA TI ARI, 1997, p.25).
Sãodesejosde abundância na convivência - um compósito-
a criação de melodias independentes que co-existem nessa
interação com os corpos das crianças e dos jovens com os
quais convivem. Nesta dimensão, os educadores usam os
desejos mais sensíveis para movimentar seu corpo e torná-
10 ági I para trabalhar com as crianças e os jovens. É uma
dimensão política, porque, aqui, a regência fica sob a batu-
ta da inclusão, daquilo que se insinua entre - no devir.

A culminância desses desejos encontra-se no con-
ceito de "educador ao léu", pois seu corpo consegue brin-
car, correr atrásde seussonhose não ficar parado, estagnado.
É um corpo que consegue estar "aqui e acolá", em "um
lugar e em outro lugar". Um corpo educador de rua que se
garante, pois está em sintonia com o trabalho. Na convi-
vência com os jovens, que é puro movimento, os educado-
resnão conseguem ficar parados,e vivem os aconteci mentos
no momento mesmo em que estão sendo, acontecendo.
Estedesejo na convivência do grupo é tão intenso que o
educador de rua, em determinado momento, deseja tornar-
seos próprios jovens, já que estes conseguem viver e que-
brar as normas policialescas da cidade-conceito (CERTEAU,
1994); e os educadores não possuem coragem suficiente
para quebrá-Ias. A este "desejo" os educadores chamam de
"transgressor", pois está associado à vontade dos co-pes-
quisadores de desconstruírem as hierarquias.

Enfim, conceitos inusitados e permeados de afeto.
"Devir-picolé", que advém do confeto "educador-picolé",
e é co-extensivo aos conceitos de "educador brincante e ao
léu". Afetos que não são sentimentos pessoais, tampouco
uas características. São a efetuação de uma potência de

matilha, que subleva e faz vaci lar o eu-educador. Elessão,
portanto, o instante da diluição das hierarquias, do dester-
ritório, da mistura, do não centro - o momento potente em
que o educador sai do seu eu e se lança ao encontro com os
i vens de rua. É a dimensão desejante em que o educador
d ixa de ser domesticado, arrisca-se e se permite ser mati-
lha, bando - multiplicidade em fusão - que se forma, se
d asenvolve e se transforma por proliferação. Na convivên-
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cia, essesdesejos não se confundem com associedades fa-
mi liares ou estatais,pois são uma experimentação, devi res
imperceptíveis, moleculares, que escapam a essasorgani-
zações presas- potências hierarquizantes. Portanto, esses
desejos criam linhas de fuga e são efeitos das "forças deter-
minação e empurrão" - potências que ajudam os educado-
res a se soltarem "da força mão amarrada com linha", e a
furarem o cano - fazer vazar, fluir e produzir outras cone-
xões e outros desejos na convivência do grupo.

Na convivência dos educadores com as entidades que
trabal ham com os jovens de rua, os desejos são retraí-
dos e o corpo do ed ucador fica contraído, é o momento
em que nós estamos diante dos nossos desejos frente à
instituição, o nosso corpo fica [...] com vontade de mos-
trar os desejos mas não se movi menta, não vai em frente.

Os educadores foram minados, capturados em seus
desejos, por instituições de controle e de seqüestro, que
endurecem linhas e territórios ... que formulam uma "fala
única", homogeneizante, capturando a polifonia que ha-
bita as multiplicidades do grupo. Os educadores - máqui-
nasdesejantes- produzem um organismo, e nessaprodução
sofrem por estarem organizados assim, por não terem ou-
tra organização ou organização alguma. Tornaram-se, por-
tanto, um organismo organizado: previsível, ordeiro e de
fácil manipulação?

Diante dos aspectos problematizados pelo grupo, o
"Curinga", inquieto, reflete e fala sobre a questão dos "de-
sejos maternais" que, para ele, convergem para o conceito
de "educador luz no final do túnel":

[...] eu acho, que de uma certa maneira, essas idéias de
desejos maternais e de educador luz no final do túnel,
ser a esperança e a solução para os problemas dos meni-
nos, acabam por nos trazer a problemática da instituição
controladora, aquela que não vê a potência do menino,
do que ele pode ser, ou mesmo de possuir um desejo de
um modo grande. Acho que quando a gente concentra
tudo na gente e achamos que a mudança está na gente,
isso aproxima nossaspráticas às da Semcad, pois usamos
de autoritarismos ao tentar neutralizar a autonomia dos
outros. Em vez de trabalhar com o jovem, nós acabamos
resolvendo por ele e acabamos por acelerar o processo
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de institucionalização dele. Então, ele se pergunta: Mas
essesdesejos se opõem mesmo ao paternalismo sugeri-
do pela instituição? É um desejo oposto?

Essa problemática mostra exatamente a institu-
cionalização do papel do educador de rua, e a perpetuação
do próprio projeto que passa a ser a solução para os proble-
mas dos meninos na rua. Inclusive, constatam:

Quando a gente chega na educação de rua, nós temos
a impressão de que nós vamos resolver o problema do
menino. [... ] Eu acho que nós, ainda hoje, temos isso:
achar que temos a saída. Nosso trabalho, às vezes, é
claro, é escuro, porque o educador diz: "eu vou resol-
ver a situação. Eu sei que posso fazer isso, como se
fosse um poder".

Um poder que, em alguns momentos, em vez de
.riar a autonomia cria a dependência e a institucionalização

dessas crianças e jovens, ao tempo em que fragiliza a po-
I ncia do educador que acaba por se sentir culpado e inca-
paz, quando não consegue resolver os problemas com os
quais se depara nas ruas. Enfim, conforme Deleuze e Guattari
(1976, p. 23-24), um registro marca esse corpo e este sente
dores, massacrado pela solidão do povoamento e pelas sen-
~ ções de culpa e de perseguição.

Enfim, os corpos dos educadores de rua são minados,
«ontrolados, monitorados, regulados, modelados, mas, gri-
1,Ime esperneiam, criam também potencial idades, máquinas
ti guerra - fronts diversos e estratégicos - resistências de um
/I devi r-picolé" que abre-se para o exterior, efetuando-se como
I'X rcício político de conexões inventivas entre eles e os jo-
vens e entre eles e a própria SEMeAD. Um devir minoritário,
virtualmente capaz de torná-Ios potentes para emitir algo de
',lia potência criadora e de sua capacidade de instituir outras
lorrnas de sociabilidade com a vida e, especialmente, com
f)~ jovens, com os quais trabalham e convivem.

Assim, percebo que, nestas dimensões da convivên-
I I"do grupo, apresento um grupo crítico e autocrítico, pois
I ,li> z de mostrar-se envolvido com seu trabalho a ponto de
iulsturar-se com os jovens de rua, mas, também, um grupo
I jll(' videncia sua face autoritária ao perceber que suas práti-
1.1'• podem concentrar tudo em si, inclusive as mudanças na
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vidado jovem, a ponto de não ver a potência do menino, ou
mesmo que ele possater um desejo grande. Ou seja, asOfi-
cinas Sociopoéticas possibilitaram ao grupo descobrir os pro-
blemas que de forma inconsciente os atingiam, e a favorecer
novas maneiras de problematizar os seusdesejos na convi-
vência ao perceber a sua própria capacidade criativa.

A contra-análise, para mim, foi um dos momentos
mais potentes e criativos porque fez com que o grupo arn-
pIiasseos sentidos prod uzidos ao transversal izar os concei-
tos: um conceito foi cruzado, tomado, assimilado,
retrabalhado, recriado ao ser remetido aoutro conceito, como
por exemplo, ao cruzar o conceito de "desejos maternais" .
com o de "educador luz no final do túnel". Além disso,
essecruzamento fez o grupo criar um novo conceito, o de
"educador encaminhador" - aquele que é resultado da liga-
ção dos conceitos anteriores. Ou seja, o grupo realimentou
os conceitos numa encruzilhada de problemas que se proli-
feraram na contra-análise, num processo de heterogênese e
de afinição de conceitos que atraiu e criou outros significa-
dos, mostrando-me que a produção do conhecimento é in-
finita, inacabada e aberta, pois nunca acaba de atrair
significados heterogêneos para uma palavra ou expressão
dada (GAUTHIER, 2003a, p. 3).

Desse modo, a Sociopoética é um método e uma
prática filosófica que descobre os problemas que inconscien-
temente mobilizam os grupos sociais; favorece a criação de
novos problemas ou de novas maneiras de problematizar a
vida; favorece a criação de confetos, contextualizados no
afeto e na razão, na sensualidade e na intuição, na gestua-
lidade e na imaginação do grupo-pesquisador; favorece a
criação de conceitos desterritorializados, que entram em
diálogo com os conceitos dos filósofos profissionais
(GAUTHIER,2003b).

Penso, também, que a Sociopoética é um método
válido para garantir a democracia e a autonomia dos co-
pesquisadores como produtores de um pensamento capaz
de expressarsuasconvicções, e intervir na busca de certezas
ao construir pontes para o futuro, sem medo das incertezas.
Assim, cada um dos co-pesquisadorespode tornar-se filósofo
ao correr riscos e apalpar as intimidades do mundo. Issofoi
possível porque, como filósofo, eles tiveram que retirar o
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traço acostumado dos seus desejos e imaginar, criar, transver,
d sformar, desestruturar e tirar da sua convivência as natu-
ralidades (BARROS, s.d).
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A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA CATEGORIA PADEIRO·EDUCADOR:
DIÁLOGOS COM BOURDIEU E OUTROS, SOBRE O .

INTERCAMBIAMENTO ENTRE CAMPOS

Campos são saberes, são doxas. são construídos e são
construtores de indivíduos. Analogamente a um está-
dio de futebol que você adentra para ver um jogo e
passa a fazer parte dele, apreendendo e aprendendo as
imagens, os sons, as falas, as visões que nele existem,
de forma consciente e inconsciente. Os Campos, sabe-
res, as doxas, constroem mundos e pessoas, seculari-
zando o homem do século XIX, determinam seu 'lugar
social', hierarquizando-o. Tal qual o estádio, há possi-
bilidade de jogar, de assistir, de narrar a partida, de
trabalhar, enquanto o jogo de futebol está rolando, de
pertencer ou não àquela torcida, e de escolher ou não
participar da festa, ficando de fora e sendo censurado
pelos que foram assistir ao jogo. O campo possui re-
gras, é hierarquizado, ninguém entra nele sem ser por-
tador do ingresso (Amós Bernardino)

o mundo social e sua organização constroem e re-
constroem, no indivíduo, as representações do social,
apoiando-se nos universos simbólicos e promovendo a
internalização, a interiorização das realidades objetivas. A
parti r dessa compreensão, o i ndivíduo percebe as estruturas
sociais à medida que são construídas e internalizadas, inse-
rindo-se de forma objetiva dentro de uma lógica no mundo
social e reconhecendo papéis, sendo portador de visões de
mundo diferentes.

Nesse sentido, a noção de habitus em Bourdieu nos
·chama atenção, a Padaria Espi ritual, que, para nós, não é só
um movimento literário, empenhou-se por apresentar ao pú-
blico cearense sua leitura da realidade social brasileira a par-
tir do seu campo de 'experimentação', do lugar em que
estavam inseridos e do lugar a partirdo qual falavam os seus
membros, seus integrantes, Padeiros. Assim, diz-nos Bourdieu:

Esquemas inconscientes (ou profundamente interna-
lizados) o qual transforma herança coletiva em incons-
ciente individual e comum: relacionar as obras de uma
época com as práticas escolares é um dos meios de
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explicar, não só o que elas proclamam, mas também o
que elas trazem, pelo fato de participarem da
simbologia de uma época e de uma sociedade.
(BOURDIEU, 1992, p. 346).

o habitus é uma identidade cultural, é um capital.
Com essa colocação, percebemos que esse "capital", essa
categoria em Bourdieu, pode ser: habitus lingüístico, habitus
literário, habitus científico, habitus individual. .. É o habitus
do ser individual um processode construção objetiva da sub-
jetividade, sendo mediado também pela coexistência de di-
ferentesinstânciasprodutorasde valoresculturaise "referências
identitáriasr.? A cultura e a Identidade influenciam de forma
marcante a formação dele, do habitus, como também influ-
enciam as instâncias socializadoras: família, escola, igreja,
jornais, revistas, mídia. Acrescenta, o habitus, também ao
indivíduo a sua contribuição à objetivação da subjetividade.
O habitus individual é fruto do espaço "plural", das múlti-
plas relações sociais e das instâncias socializadoras, determi-
nando o lugar social e as visões de mundo. Por isso, deixa
transparecer a exteriorização da subjetividade objetivada, re-
velando o local de pertencimento e a classedo indivíduo ...
Assim, a noção de habitus é um sistema em constante
reformulação e também um instrumento conceptual que nos
auxilia a pensarasrelações,mediação entre oscondicionantes
sociais exteriores. Esseconceito também nos ajuda a pensar
o social, a realidade estruturada objetiva e a subjetividade
dos sujeitos, internalizada e exteriorizada.

A noção de habitus propõe "identificar a possível
contradição entre indivíduos e sociedade como uma das
questões centrais da produção teórica de um autor"." O
habitus, como instrumente conceptual, auxilia o pesquisa-
dor a perceber a identidade social, a classe social, o lugar
social de que está falando e suas matrizes culturais. Além
disso, denuncia asexperiências biográficas do narrador, do
autor, do escritor, do cientista, do romancista, do literato,

2 SETTON, Maria da Graça Jacintho. A teoria do habitus em Pierre
Bourdieu: uma leitura contemporânea. Revista Brasileira de Educação,
ANPED. n. 20, Jun.lago.2002. p.61.
J Id. Ibidem, p. 63.
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do homem de letras, do estudante, do trabalhador, a identi-
dade do indivíduo, do Padeiro, do Padeiro-Educador, sem
precisar historiar demasiadamente sobre alguém que fala.
O habitus do ser individual, do sujeito, é também social. É
através da formação, construção de seu habitus, que perce-
bemos e compreendemos pequenas indagações sobre al-
guém, tais como: Quem sou eu? Quem eu era? Quem eu
serei? De onde eu estou falando? Quem me ajudou a dizer
o que eu estou falando? Por onde eu andei em minha vida?
Com quais pessoas tivemos contato? Que experiências so-
ciais internalizei e aprendi? Esteé um instrumento podero-
so para quem deseja historiar a educação.

Esteaparelho, ou melhor, este instrumento teórico
que chamamos "0 conceito de habitus'". é uma forma de
apropriação que utilizamos, em primeiro momento, para
compreender o motivo pelo qual os integrantes da Padaria
Espiritual lançavam tanta pilhéria sobre a educação, em seu
veículo socializador de suas idéias, o jornal O Pãà.

A crítica literária e os historiadores da literatura, em
suasanálises e estudos sobre essaagremiação Padaria Espi-
ritual, contemplaram outros objetos de pesquisa, marcados
e motivados por 01 hares "outros". Nosso enfoque central é

4 o conceito de habitus e toda a concepção teórica que envolve a
categoria são como se fosse uma matriz cultural que predispõe os indiví-
duos a fazerem suas escolhas, um sistema de "orientação, ora consciente,
ora inconsciente" Cf. SETTON, Maria da Graça Jacintho. A teoria do
habitus em Pierre Bourdieu. Op.cit.,p.70. Esta noção, habitus, é uma
matriz cultural também e está intimamente, intrinsecamente, relacionada
a outra categoria na obra de Bourdieu chamado de campo, doxas (orto-
doxias e heterodoxias, herdadas das noções de consumidores e produto-
res de cultura). Assim, o habitus, como também o campo, é hierarquizado.
(Como capital pode também ser trocado, em um grande mercado "o
mercado dos bens simbólicos") A categoria também é histórica, segundo
o próprio Bourdieu. Cf. BOURDIEU Pierre. Economia das trocas simbó-
licas. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. Em um livro, O poder simbó-
lico, seg undo o autor, há uma historicidade na construção do conceito
"traduz a noção grega 'hexis' utilizada por Aristóteles para designar en-
tão as características do corpo e da alma" (BOURDIEU, 1998, p.68).
Afirma também que outros autores já utilizaram esse conceito. Durkheim,
por exemplo, designava o estado geral dos indivíduos, os estados interi-
ores e profundos que orienta suas ações e escolhas de forma durável. O
Discípulo de Durkheim, Mareei Mauss, também fez o uso do conceito
em seus estudos de Antropologia. Cf. BOURDIEU, Pierre. O Poder sim-
bólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
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a educação e o envolvimento destessujeitos sociohistóricos
com o campo, com o saber, com a educação e com suas
práticas docentes, Desconsideraram, os críticos, o envolvi-
mento destes com a educação e com a motivação literária
dessesliteratos, dessesescritores, dessesromancistas, desses
natu ralistas-real istas, dessescientistas, desseseducadores,
dessesprofessores, desseshomens que falavam das "coisas
do espírito," em um jornal por nome O Pão, Não porque o
fizessem por somenos, mas sim porque o principal motivo
do esquecimento era também gerado pelo "lugar social", o
campo de onde falavam e para o qual sedirigiam ao público
leitor, Eisa questão do esquecimento, da lacuna, da ausên-
cia, da falta de gatilho de memória, de enunciar a partici-
pação destes indivíduos e agentes sociais com a educação
por parte da crítica literária e dos historiados da literatura.

Nessas décadas (1870 a 1900), a educação era o
apanágio dos males sociais, Paracivi lizar-se, para urbanizar,
para sanear-se,para ser moderno era preciso, antes de tudo,
educar-se, Era essaa tônica do final do século XIX, Volte-
mos à apropriação do conceito, segundo nos diz Passiani:

o conjunto de normas e regras, um determinado nomos,
incorporado pelos indivíduos e que orienta a conduta
dos agentes sociais independente do tempo, época, po-
deres externos, sejam eles políticos ou econômicos,
Bourdieu os chama de Habitus. (PASSIANI, 2003, p.36).

O fato de certos indivíduos apreenderem e aprende-
rem as práticas culturais, as imagens, as idéias, as falas, os
discursos e as visões de mundo, em um tempo, ou época
qualquer, do "processo histórico", funcionando como agen-
tes histórico-sociais, teriam seu princípio básico em instân-
cias socializadoras com asquais tiveram contato, De forma
sistemática e difusa, estas instâncias produziriam neste ser
individual a capacidade de transmitir, ao ser social, em
urta medida, investidas conscientes e inconscientes, ou,

de modo mais preciso, produziria nos indivíduos sistemas
de esquemas inconscientes, profundamente internalizados.

Constituiriam, assim, sua cultura, sua identidade,
sua matriz cultural, ou melhor, o seu "habitus". Desta for-
ma, estabelece-se no indivíduo a necessidade empírica de
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apreender as relações de afinidade entre comportamentos
dos agentes sociais, das estruturas objetivas e subjetivas,
dos condicionamentos sociais. O habitus é uma adapta-
ção, não é sinônimo de memória, nem de conhecimento
sedimentado, mas nos parece

° habitus é um princípio mediador, um princípio de
correspondência entre Práticas individuais e as condi-
ções sociais de existência ... o que permite também di-
ferenciare ser um instrumento conceptual, que permite
examinar a coerência das característica mais diversas
de indivíduos dispostos ás mesmas condições de exis-
tências. (PINTO, 2000, p. 42).

[... ] um ajustamento sem cessar e ininterrupto ao mun-
do, ou do mundo para o mundo, capacitando os indi-
víduos, os sujeitos e também agentes sociais de darem
coerência às suas ações. (PASSIANI, 2003, p.37),

aplicando-Ihes a criatividade diante de problemas, dando-
lhe plasticidade de perceber as realidades existentes, e sen-
do trabalhado pelas mesmas. Ajustar-se, ser construído e
ter a possibi lidade de construi r.

Possibilita, como instrumento, desenhar, interpre-
tar, construi r, ser construído, entender e sefazer entendido.
Como parte de uma teoria, permite dar uma outra possibi-
lidade de leitura àsvelhas discussõesfilosóficas sobre quem
determina a consciência dos homens. O instrumento
conceptual, habitus, "amadureceu, entre as duas visões de
mundo antagônicas e contraditórias".s Nas palavrasde Pinto:

Por todas estasnarrativas e leituras é que o conceito
de habitus possibilita a opção de conci liar a "oposição apa-
rente entre a realidade exterior e as realidades individuais:",
permite, ainda, conciliar trocas constantes entre o mundo
objetivo e o mundo subjetivo das individualidades adquiri-
das pelos indivíduos nas experiências, "nas práticas cultu-
rais, nas condições sociais de existências que produzem a

5 ORTIZ, Renato. Pierre Bourdieu. Sociologia. 2. ed. São Paulo: Ática,
1994. p.63. (Coleção Grandes Cientistas Sociais).
6 Id. Ibidem, p.47.
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invenção do cotidiano"." Assim, o habitus é estrutura "estru-
turadas e estruturantes"," no social e nas mentes.

A objetividade subjetivada e a subjetividade
objetivada exteriorizada. Dessasubjetividade, o ser indivi-
dual- que é também social - fica evidenciado, denuncian-
do a matriz cultural do indivíduo, o seu lugar social, sua
posição, seus privi légios, sua classe social.

Aliás, o que nos chama atenção é exatamente isso:
como um grupo tão heterogêneo, como eram os padeiros,
em que não havia uma uniformidade de estilos, interessa-
vam-setanto por educação, numa época tão próxima da Pro-
clamação da República? Do grupo, Padaria Espiritual,
composto por 34 integrantes (1892-1898), tudo leva a crer
que 13 foram professorese/ou tiveram envolvimento com a
escola, secretários e dois diretores: JoséCarlosJunior (Bruno
laci) e Waldemiro Cavalcante (Ivan D'azhoff), ocupavam o
cargo mais alto em escolas renomadas no século XIX. Res-
pectivamente eram di retores do liceu do Ceará e da Escola
Normal. Enquanto escreviam ou discutiam entre si asexpe-
riências e aspráticas discursivas da cultura no tempo em que
viviam, poderiam, tais intelectuais (quer padeiros, quer ci-
entistas, quer literatos, quer romancistas, quer naturalistas,
simbolistas, homens de letras) enunciá-Ias de um "lugar"?
que falassesomente do ser individual que cada um era?Ou
seráque o Padeiro, enquanto ser individual pensante, não

7 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 4. ed.
Petrópolis: Vozes, 1999. p.127.
6 ORTIZ, Renato.Op.cit., p.46·47.
'I CERTEAU, Michel. A Operação historiográfica. In: __ o A escrita da
história. Tradução de Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1982. p.66. É essaa noção de lugar social que nos referimos,
pois quem fala, fala de um lugar, dentro de um campo de conhecimento
marcado por práticas discursivas. O que, para nós, há uma ligação direta
rom a questão de quem produz saber e de quem é consumidor de saber.
I'Ma quem escreve e por quem é lido? Quem produz sentidos e ressemantiza.

5 discursos não se desvinculam de uma prática. O lugar de pertencimento
que determina, mesmo sem falar, a noção de classe,a posição que se ocupa
no social. São tantas questões que isso remete, como por exemplo: a de que
,I xperiência social não é homogeneizada e é percebida de formas e manei-
,,15 distintas, pois há formas distintas de Apropriação, que permitem ao
Individual, enquanto ser social, perceber o 'mundo cultural' e CERTEAU
(da uma 'teoria das práticas cotidianas' para nos orientar o olhar para esse
rotidiano que é plural, numa outra obra, A Invenção do cotidiano.
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falava por ser um sersocial? Os Padeiros,dentro de sua posi-
.ção no campo, falando de seu lugar social, assumiram e
internalizaram os "processos sociais", as"experiências" e as
"práticas do cotidiano", em suatemporal idade.

A categoria Padeiro-Educador é uma criação concei-
tual nossa, a partir de uma existência histórica e factual de
um grupo chamado Padaria Espiritual. Enquanto literatos e
educadores, os Padeiros-Educadoresestabeleciamtrocassim-
bólicas, negociavam capitais lingüísticas, literários, científi-
cos com o povo incauto, em sua maioria analfabetos, numa
época em que os "índices de analfabetismo no Brasil e no
Ceará eram altíssimos."!" Relacionavam-se, também, com
outros grupos letrados tanto do Ceará provincial quanto da
dinâmica nacional. Estabeleciamcorrespondências literárias

Exerciam, os Padeiros-Educadores,aspráticas docen-
tes, compatíveis com o ofício de intelectuais e escritores,
devido à impossibilidade de viver-se da pena, já que era
pequeno o número de leitores, ficando, desta forma, limi-
tada à tiragem. Também se tornavam reféns dos próprios
meio de produção editorial e da confecção dos livros e de
seus escritos. Utilizavam o jornal como um meio de
pedagogização literária, discutindo, apresentando idéias
científicas em seu tempo, realizando críticas literárias, pro-
pondo leituras, indicando livros a serem usados, orientan-
do o olhar do leitor. Questionavam, através de metáforas, a
instrução pública no Ceará, ao final do século XIX.

Personificavam, os Padeiros, a idéia de Intelectuais
totais 11 ou Escritores-Cidadãos 12 (pensadores, escritores,

10 SEVCENKO, Nicolau. Op. cit., p.11 O. Relata o autor que o número de
analfabetos no Brasil, em 1890, segundo a estatística oficial, era, em uma
população de 14.333.915 habitantes, de 12.213.35., Isto é, sabiam ler
apenas 14 ou 15 em 100 habitantes do Brasil. "Difícil será, entre os
países presumidos de civilizados, encontrar tão alta proporção de iletrados.
Assentado esse-fato. verifica-se logo que à literatura aqui falta a condição
de cultura geral, ainda rudimentar, e igualmente o leitor e o consumidor
dos seus produtos' Id. Ibidem.
11 BOURDIEU, Pierre. As Regras da arte: a gênese e estrutura do campo
literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.238. O Autor, nesse
texto, faz um recorte nessa categoria ao falar de Lacan, e que ficou mais
claro o seu posicionamento, acredito, ao conírontá-lo na leitura de Sevcenko.
12 SEVCENKO. Nicolau. Op.cit., p 96.
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quer naturalista, quer realistas ou naturalista-realista, sim-
bolistas, metafísicos, artistas, farmacêuticos, homens
doutos e versados em vários estilos de literatura e no do-
mínio de línguas eruditas, romancistas, nefelibatas,
decadentistas, remanescentes do último romantismo, poe-
tas, homens de letras, mosquetei ro da literatu ra cearense,
paladinos das terras alencarinas).

Passeavam,os Padeiros,por uma infinidade de doxas,
de campos e que, em tese, mobilizavam uma variação de
capitais simbólicos em suasexpressões, apropriando-se de
conceitos, modificando-os e criando outros, em uma época
em que construíam o imaginário político republicano. Nessa
época, o Positivismo, o Evolucionismo, em suas variações
sociais ou não (DARWIN e SPENCER), e o Criticismo-
Kantiano, apesar de ser um "truísmo", construíam valores.

Articulavam a criação de um imaginário coletivo
que dava funcionalidade às instituições, ao político, aos
sentimentos, ligando uma geração à outra, construindo de
forma basi lar, à época, a identidade do BrasiI republicano.
É claro que isso é um "truísmo", porém, era o contexto
sociohistórico e político do final do século XIX. Versando
sobre o "i maginário'T', Cornelius nos permitiu entender a
formação dos sentimentos no tempo e sua articulação com
o social.

É atravésdessaconstrução do imaginário que sepode
atingir não só a mente, mas, de modo especial, o coração,
asaspirações, os medos e asesperançasde um povo. É nele,
no imaginário, que associedades definem suas identidades
e objetivos, definem seus inimigos, os valores, organizam
o passado, construindo o presente. No final do século XIX,
o entusiasmo pela educação e o oti mismo pedagógico esta-
vam presentes na construção do imaginário republicano
NAGLE (2001).

13 Segundo Castoriadis .Op.cit.,p.l 75. NEste elemento, é o que dá à
funcionalidade de cada sistema institucional, na orientação específica,
que sobredetermina a escolha de conexões das redes simbólicas, a cria-
ÇãO de cada época histórica, sua singularidade, maneira de viver, de ver
e fazer sua própria existência, seu mundo e suas relações ele, esse
estruturante imaginário [... ] este elemento nada mais é do que o imaginá-
rio da sociedade ou da época, considerada." (ld., Ibidem).
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Nos últimos decênios do século XIX, há uma busca
frenética para encontrar respostasao nosso projeto de iden-
tidade nacional. Uma busca do que queremos ser e do que
desejamos possuir, como também do que nos falta e do
que nos complementa. Énesse momento que a educação
aparece como um elemento catalisador e restaurador da
sociedade, possibilitando uma "redenção" do social. No
BrasiI, como um todo, havia, de certa forma, esse senti-
mento de socializar o ensino, ocasionado por "uma cres-
cente aristocratização da educação iniciado desde a
colonização do Brasil e acentuado mais ainda com as refor-
mas pombalinas" (TOBIAS, 1978, p.1 07).

No Ceará no final do século XIX, existia o embate
filosófico literário entre setores tradicionais e progressistas
(os intelectuais que defendiam as idéias Comtianas,
darwi nistas, spencerianas, evol ucion istas, rousseunistas,
pestalaozzianas, criticísmo-kantiano, influenciados pela
tônica de tornar o mundo científico e mais secularizado,
construíam os imaginários dos homens). Os Padeiros-Edu-
cadores percebiam que ensinar uma geração, socializando
uma criança e inserindo-a no universo de significados, nas
redessimbólicas, era extremamente importante para a cons-
trução da "Nova República," ou melhor [...] "República
Velha", na versão dos historiadores de hoje. Em sua
temporal idade, ela, a República, acabara de nascer.

Os Padeiros-Educadores utilizavam todos os meios
possíveis a sua época, como jornais, revistas e livros, cons-
truindo história e sendo agentes históricos na "Fortaleza
Belle-Époque", para tentar orientar o olhar em seu tempo.
Por isso, desde já, temos o interesse de estabelecer a ponte
entre essesCampos - Literário e Educacional- afi rmando
que os movimentos intelectuais, a efervescência literária,
as influências das idéias científicas, o aformoseamento da
cidade, os embates políticos, ascríticas literárias, o roman-
tismo e sua metamorfose estética, o naturalismo-realismo,
estabelecem pontes entre si, zonas de intercambiamento,
de trocas simbólicas, não só com a literatura, mas também
com a educação. Segundo Bourdieu:
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Para a compreensão do gênese social de um campo é
preciso levar em consideração duas dimensões. Deve-
se apreender aquilo que faz a necessidade específica
da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que
nele se joga das coisas materiais e simbólicas em jogo
que nele geram. E também compreender a história do
movimento do campo ... isto é, o processo de depura-
ção em que o campo se orienta para aquilo que o
distingue e o define de modo exclusivo. (BOURDIEU.
1998, p. 68)

Para Bourdieu (1992), os campos estabelecem pon-
tes entre si. São intercambiáveis como em um grande mer-
cado, só que de produtos culturais. Os bens de consumo
são bens simbólicos. Os campos são inteiramente constru-
tores de pontes de ligações, trocando capitais lingüísticos,
sociais, históricos, científicos, políticos, jornalísticos, in-
telectuais, burocráticos [...] e "há entre eles uma disponibi-
lidade de capitais lingüísticos."!" Emum outro livro chamado
O poder simbólico o autor, Bourdieu, vai-nos relatar que o
Campo "é o espaço de relações objetivas."> Emtodo Cam-
po ocorrem lutas, disputas, nele estáem jogo o poder sobre
o uso particular de uma teoria, conceito, sinais, visões e
sentidos do mundo natural e social. "São lutas pelos princí-
pios de divisão do capital social adquirido,"!" as ações, o
poder simbólico.

Os Campos são relativamente autônomos e hierár-
quicos, seus"agentes envolvidos, estabelecem interações'"?
sejam eles autores, leitores, escritores, romancistas, natura-
listas, cientistas, padeiros, homens de letras... Há, no Cam-
po, sempre um investimento de ganho nastrocas simbólicas
ocorridas, porém as trocas e as pontes simbólicas ocorrem
de forma desigual e são ordenadamente distribuídas.

No Campo, o conhecimento e o saber são produzi-
dos, ou melhor, construídos. É também no campo que ocor-

14 BOURDIEU, Pierre. Economia das trocas lingüísticas. São Paulo: Edi-
tora da Universidade de São Paulo.1996 p.57. os Campos, para Bourdieu,
são hierarquizados e entre eles há interseções.
15 BOURDIEU, Pierre. A Gênese dos conceitos de campo e habitus. In:

__ o O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p. 64.
16 ld., Ibidem, p. 72.
17 Ibidem.

PERGAMUM
UFC/BCCE
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rem as manifestações das relações de poder e do seujogo. É
através do campo que percebemos o que é admitido, o que
é censurado, o que deve ser esquecido, o que deve ser lem-
brado, o que é de interesse comum. Quem produz conheci-
mento, quem é consumidor, escritor, literato consagrado,
boêmio, natu ral ista, homem de letras, Padei ro...

No campo afirma-se o desprezo, os gostos, os locais
legítimos de saber. O que faz com que um jornal seja "dig-
no de leitura por seu comprometimento com a verdade" e
outro considerado indigno de ser lido. Mesmo que esseseja
o jogo, ocorria também, da mesma maneira no século XIX,
com O Pão da Padaria Espiritual. Só mudavam o cenário, as
idéias e os agentes histórico-sociais.

Nesse lugar chamado de Campo "sedimenta o con-
senso, pois o mundo social é o espaço do conflito, disputa
de concorrência entre grupos com interesses distintos"!". É
no Campo, também, que se diz se ojornal O Pão falava de
educação ou eram só pilhérias, ironias. Todo Campo, en-
quanto "produto histórico gera interesse que é a condição
primordial de sua existência e funcionamento."!" O campo
é o "Lócus", o espaço do consenso. É nele que ocorrem os
"processos de legitimação dos bens simbólicos e também é
nele que se estabelece um sistema de filtragem que deter-
mine aqueles que devem ou não ascender na hierarquia
cultural.v'?

Os Padeiros-Educadores eram os sócios da
Agremiação Literária Padaria Espiritual que possuíam

18 BOURDIEU, Pierre. o mercado dos bens simbólicos. In. . A
economia das trocas simbólicas. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992. p.
168-169. O Campo seria um espaço de relações entre os grupos com
distintos posicionamentos sociais. O social permite uma variabilidade
enorme destes campos à medida que também Ihes aplica uma censura e
manifesta o jogo de poder. Há, no campo, um ajustamento dos indiví-
duos e uma relação direta entre o habitus, o lugar social que o indivíduo
ocupa, e o campo. Desse ajustamento é que se forma o habitus e que nos
permite fazer perguntas básicas como: quem constrói o indivíduo? Quem
forma a sua cultura? Quem é escritor? Quem é leitor? Quem pode falar no
interior do Campo? No campo, as doxas, saberes, conhecimentos são
propriamente ditos como ortodoxia, heterodoxia. Os Campos dominante
e dominado.
19 BOURDIEU, Pierre. Coisa ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990. p. 126-127.
20 ORTIZ, Renato. Op. cit., p. 23.
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envolvirnentos com a educação movimentando uma série
elecapitais simbólicos, em Fortaleza no final do século XIX,
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A FORMATIVIDADE COMO MOLA PROPULSORA PARA A EDUCAÇÃO
ESTÉTICA DA HUMANIDADE

FRANCISCO JOSÉ CHAVES DA SILVA

Este trabalho tem como objetivo um pequeno es-
boço a respeito da importância da formatividade como
aspecto fundamental para dimensão estética da humani-
dade, e tem como referencial teórico os livros: Cartas
Sobre a Educação Estética da Humanidade de Friedrich
Schi lIer (1991); A Necessidade da Arte de Ernest Frischer
(1976); Estética: Teoria da Formatividade de Luigi
Pareyson (1993); Explicando a Filosofia com a Arte de
Charles Feitosa (2004); O Que é Filosofia de Gilles
Deleuze e Féliz Gattari (1992); Ser e Tempo de Martin
Heidegger (1993), e é parte integrante de algumas inqui-
etações que permeiam e perturbam o meu juízo. É ainda,
parte integrante e componente de algumas discussões
suscitadas em sala de auIa, desde a grad uação em Fi loso-
fia pela Universidade Estadual do Ceará, passando pela
pós-graduação em Filosofia Clínica e pela especialização
em Metodologias do Ensino de Artes, respectivamente,
ambas também, na Universidade Estadual do Ceará, e
confluindo com tantas outras discussões alimentadas no
Mestrado em Educação na Universidade Federal do Cea-
rá, na disciplina "Correntes Modernas Filosóficas", mi-
nistrada pelo professor doutor Gerardo Vasconcelos.

Quero salientar que o presente trabalho não
intenciona um aprofundamento dessasquestões, tendo em
vista a complexidade do tema; mas sim, tem a pretensão de
traçar em linhas gerais, comentários a respeito do que seja,
o Estado Físico, o Estado Moral, o Estado Estético, o Co-
nhecer, o Exprimir e o Fazer, procurando sempre de forma
geral analisar de modo que essascategorias sefazem funda-
mentais para a dimensão estética da humanidade.

Finalizando, teremos um rápido comentário a res-
peito da importância da formatividade como aspecto fun-
damental para a questão proposta.

Começo, metaforicamente afirmando que: aquilo que
não temos, mas que buscamos, se esconde de nós entre as
cortinas e a sua sala de estar do mundo.
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Em Platão, é a percepção sensível que nos faz re-
cordar as idéias eternas. Isso não significa apenas que se
olharmos duas "coisas" semelhantes, venha-nos ao espíri-
to a noção geométrica precisa da igualdade. Significa so-
bretudo, que somos sensíveis às coisas; e que pela
receptividade à beleza deste mundo, atingimos a suprema
beleza do 'outro/mundo'. Não só a razão, mas o espírito
de Eros, o amor a todas as coisas belas, é parte necessária
do equipamento indispensável à apreensãodo mundo como
representação simbólica. Segundo o professor Charles
Feitosa (2004), "a filosofia e a arte desconfiam do mundo
tal como o conhecemos preparando o terreno para a cons-
trução de outros mundos".

Assim sendo, há um caráterformativo inerente a to-
das as manifestações culturais que permeiam o universo
natural do homem. Essacondição atávica, possibilitou o
surgimento dos estados os quais o homem tem que atraves-
sarenquanto espécie e indivíduo. Assim, surgiu no homem
a necessidade de ser 'algo' além dele mesmo; de poder sair
do pu ro Estadode Sensação,envolver-se na contemplação e
absolver a beleza fundida na compreensão. Esteé o motivo
pelo qual a arte pode setornar uma das razõesessenciais da
vida para o homem que a exerce e a contempla.

O interesse pela arte seorigina espontaneamente do
fato de que toda a vida do homem, por seu intrínseco exercí-
cio de formatividade, aprendiz, pressagiae a faz existir. Ede
acordo com Pareyson(1993), a formatividade nada tem aver
com "criatividade"; pois enquanto a criatividade é atividade
no sentido absoluto, como tal impensável no homem, a
formatividade é uma atividade que tem caráter receptivo e
tentativo, de sorte que não opera a não sercomeçando como
o "insight" e não termina a não ser culminando em um resul-
tado; o que certamente é impensável em Deus. Nas suas
açõesformativas, o homem de certo modo consegue prolon-
garo poder formante da natureza, como parece confi rmar-se
pelo fato de que em ponto algum melhor que na arte, revela-
se aquele típico destino humano de se encontrar fazendo
coisas que depois não consegue penetrar até fundo, em ter-
mos de compreensão, e no entanto foi o próprio homem
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quem as fez. Certamente porque sentiré verbo edificado com
. desejos, e acredita só no que olha, é correr o risco de ser

(a)traído. Ver, tocar com a retina, com o corpo e com 'alma',
é o modo como os artistas captam o mundo e o transformam
em arte. E somente como forma é que o resultado de uma
operação se despede do seu autor, e sai mundo afora, espíri-
to inteiro e sem amarras, rasgando o ventre, rompendo o
plasma, comunicando-se e declarando-se ao mundo e se ex-
pressando por si mesma, a tal ponto que o autor dela receba
revelações inesperadas e reveladoras, que passam a ganhar
validade e exemplaridade para ele mesmo, também! A isto
Deleuze (2004) denomina de "bloco de sensações; isto é,
um composto de percepções e afetos". Esseé o poder operativo
da formatividade, como aspecto fundamental para a dimen-
são estética da humanidade.

Sentir, saber que sentimos e compreender o que senti-
mos, é o que nos faz ser o que realmente somos, enquanto
humanos. Heidegger, em Ser e Tempo (1993), nos levaa crer
que todo "sentir" contém em si um sentir "entendedor"; e que
todo ver e ouvi r contêm, respectivamente cada um, elementos
"compreendentes"; pois absorvemos essascompreensões, por-
que estamos sempre contaminados de sentimentos que Ihes
justificam e efetivam. Ou seja, há sempre em nós algo que
nos leva a tentar assimilar o que vemos e ouvimos. Segundo
Schiller (1991), 'enquanto não intui e não sente, o homem
nada mais é que forma e pontencialidade vazia'. Intuir é
situação sine qua non para o despertar da potencial idade
humana; já o sentir, é condição complementar - porém, de
teor igual - para que a efetivação da potencial idade se
corporifique significativa e substancialmente. No entanto,
intuir e sentir são as bases estruturais do perceber que 'pluga'
o homem ao Estado Físico. E é pelo o Estado Físico, que o
homem acessa à realidade através do perceber; pois é na per-
cepção que o homem não 'cabe em si', e passa a ter algo
existente fora dele no espaço, ou mutável dentro dele, no
tempo. Deste modo, de acordo com Schiller,

[... ] o homem pode viver por duas maneiras em oposi-
ção a si mesmo: como selvagem ou como. bárbaro.
Como selvagem, quando tem seus princípios governa-
dos pelos seus sentimentos; e como bárbaro, quando
seus princípios destroem seus sentimentos. (1991).
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É porém pela beleza apreendida do mundo que o
homem, em seu EstadoFísico, desenvolve condições de per-
ceber, através da intuição, do sentimento e da reflexão, a
existência do estado subjetivo das 'coisas'; pois o intuir é a
porta por onde o devir passaráe se fará existir, já que tudo
que possa ser apreendido pela percepção, e que tenha um
certo caráter sensível, nos afeta. O senti r é o canal pelo
qual podemos sistematizar, organizar e representar o devi r,
assim que ele se faça existi r. Eé na reflexão que a beleza se
torna parte fundamental de nossasvidas, uma vez que (qua-
se)sempre buscamos o que nos parece melhor e mais belo,
como algo a nos completar. A beleza é, portanto, essencial
para nós. Ela nos é algo externo, pois a contemplamos fora
de nós; mas é ao mesmo tempo algo interno, pois a senti-
mos latente em nós. A beleza, seguramente, é fruto da livre
contemplação e do modo particular como cada um apreen-
de o universo, e é através dela que nós penetramos o mun-
do das idéias representativas. O intuir, ou em equivalência,
a inspiração, essa imposição primeira que a vida nos faz,
sob pena de morrermos, caso não a façamos, é condição
essencial para que nos mantenhamos vivos; e como tais,
submersos no Estado Físico. Porém, a contemplação é a
primeira relação do homem com o mundo estético, que é
exterior ao seu. A necessidade natural que conduz o ho-
mem no estado da mera sensação, libera o objeto na refle-
xão, para que ele siga mundo afora, senhor de suaexistência,
conforme afirma Schiller (1991): "quando surge a luz no
homem, deixa de haver noite fora dele". Entretanto, não se
deve concluir que tão logo o homem perceba as coisas,
tenha se libertado completamente do Estado Físico, já que
vê à medida que tem sensações; e ter sensaçõesestá para o
entir, assim como o ter idéias está para o pensar.

No entanto, a existência do pensamento carece de
um corpo pensante; ou de um corpo que se preste ao pro-
pósito deser instrumento (veículo) da razão e dos desejos
Intrínsecos à existência humana. Jáa forma apenas se faz
oxistir através da matéria. Para que possa emergir do Esta-
do Físico que o absorve, o homem deve dar forma à maté-
rla. Epara não ser apenas forma vazia, é preciso que ele dê
/<' lidade a disposição que traz em si, e passe a governar
os próprios senti mentos.
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o homem nasce para o Estado Moral, logo que não
aceita o que dele a natureza fez. Eé pelo uso da razão que
ele tenta transformar a obra da necessidade em obra de
sua livre escolha (e não mais apenas desejo) e busca elevar
a determinação física imposta pela natureza à determina-
ção moral, que é uma 'criação' sua. De acordo com Fischer
(1976), "o homem não coube em si tão-somente. Ele quis
se tornar um ser amplo e total. Isso o fez abandonar a sua
individualidade para tentar atingir uma plenitude"; pleni-
tude de vida que ora furtada pela individualidade que habita
em todas as suas limitações, impedia-lhe de se relacionar
com alguma coisa além do seu "eu pessoal". Alguma coi-
sa que, sendo exterior a ele mesmo, não deixasse de ser-
lhe algo de essencial. O homem sai do Estado Físico, onde
era regido pelo poder da sensação, e contempla o que dei-
xou para trás - isso porque a ele é imprescindível retroce-
der ao sentir, para se conscientizar da imposição do Estado
Físico - ser por ele abandonado. Para que o homem che-
gasseao Estado de Pensamento, antes teve que passar pelo
Estado de Sensações.

O homem não precisou abandonar o Estado Físico
por completo para adentraro EstadoMoral; porém é impos-
sível nascer dele (do Estado Físico); pois o Estado Moral só
pode nascer apenas do Estado Estético; onde razão e sensi-
bilidade se fundem em ações simultâneas, e a beleza se faz
efetivamente existi r na vida do homem. Por isso, para con-
duzir o homem estético ao conhecimento e ao elevado
empenho moral, basta lhe dar boas oportunidades e condi-
ções adequadas. Epara obter do mesmo, o homem sensível
é preciso modificar-lhe parte da sua própria natureza, ao
ponto de extraí-Io do Estadode Sensações.

No Estado Físico o homem apenas experimenta o
poder da natureza, não tendo como alterá-Ia; liberta-se
desse poder no Estado Estético, para dominá-Io no Estado
Moral. No Estado Físico, é mais quantitativo que qualita-
tivo o emaranhado de sensações que perpassam seus sen-
tidos. No Estado Estético a beleza o seduz à experiência
sensitiva do ver/ouvi r/perceber e o coloca diante do ser
aprendiz/fazedor de coisas. É no Estado Moral, que o ho-
mem passa a conviver com a lei reguladora da educação
cultural propriamente dita.
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A transição do espírito entre o primeiro e o último
Estado, dá-se através de ações onde sensibilidade e razão
atuam em concomitância e em suspensão mútua, gerando
o Estado Estético. Submerso no Estado Físico, o homem
goza apenas dos sentidos inferiores, vivendo as limitações
do mundo das aparências. De acordo com Schiller:

Tão logo começa a satisfazer-se na visão, tornando-se-
lhe os olhos um valor autônomo, o homem terá ganho
a liberdade estética e o impulso por ele terá sido desco-
berta. O que vemos pelos olhos é diverso do que senti-
mos. Na visão e na audição o contato material fica
afastado dos sentidos. O objeto de tato é uma força que
experimentamos; o dos olhos e dos ouvidos é uma for-
ma que criamos. Porém, a aparência é estética somente
quando sincera e autônoma. (SCHILLER, 1991, p. 137).

o sentido de beleza revelado no Estado Estético e
atribuído à vida do homem, torna-se assim, a segunda cria-
dora do homem, levando-o à condição de determinação,
muito além dos desejos simples; e o colocando diante da
possibilidade de realizar coisas antes inexistentes. O ho-
mem sedesloca do plano da mera sensação,e seautoconduz
ao plano ativo/reflexivo/ativo. Foi através do Estado Estéti-
co que o homem teve condições de pensar a virtude, a ver-
dade, a felicidade, enquanto ser reflexivo; e condições de
tentar exercê-Iase poder revelar seusantepostos: raiva, medo,
dor. Tentar transformar estas naquelas, deve ser a busca da
educação física e moral. O dever da educação estética é
revelar a beleza ao mundo. Segundo Schiller,

pela beleza, o homem sensível é conduzido à forma e
ao pensamento; pela beleza, o homem espiritual é
reconduzido à matéria e recupera o mundo sensível".
(1991, p. 137).

No entanto, sabe-seque 'sentir não é ter sensações;
ssim como pensar não é só ter idéias'.

A cultura estética, portanto, deixa plenamente in-
determinados o valor e a dignidade pessoaisde um homem,
.) medida que possam depender dele. E nada se alcançou
.ilérn da possibilidade natural de fazer ele de si mesmo aqui-
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10 que quiser, já que lhe é devolvida completamente a liber-
dade de ser o que deve. Somente aqui nos sentimos como
arrancados ao tempo; nossa humanidade se manifesta com
pureza e integridade, como se não houvesse sofrido ainda
dano algum pelas forças exteriores. Insatisfeito e revolto com
suas atividades em seu Estado Físico, o homem rebela-se
contra sua própria natureza e emerge ao Estado Moral através
do uso da razão. Ainda assim, sente-se inconcluso e inquie-
to. Pois sente e sabe que todas as outras atividades exercidas
nos Estados anteriores, dão-lhe ao espírito um destino parti-
cular e lhe impõem, também por isso, um limite particular;
somente a estética o conduz ao ilimitado. E apenas da ação
formativa, pode-se esperar verdadei ra Iiberdade estética.

É preciso que o homem tenha coragem e 'alma' fir-
me para romper os entraves que as acomodações naturais e
os temores do coração opõem ao aprendizado. Já ao nascer,
o conhecimento tem que travar uma luta contra os senti-
dos, que não estão preparados para a nova dinâmica; e têm
de ser arrancadas do seu tranqüi 10 repouso. A luta do ho-
mem para romper as acomodações de sua natureza e o sos-
sego dos seus sentidos, torna-o desgastado e exaurido; de
modo que facilmente ele se depara com as sensações enga-
nosas. Contente por escapar da tonteira fatigante da refle-
xão, o indivíduo transfere aos outros a tutela sobre os seus
conceitos; e se por ventura, alguma necessidade próxima
ou distante da sua compreensão palpável, ainda o atormen-
tar, ele se agarrará com fé sedenta as fórmulas que o Estado
e os sacerdotes têm conservadas para tais casos. O uso des-
sas forças conduz o indivíduo, na maioria das vezes, inevi-
tavelmente ao engano. De acordo com Schiller(1991), apesar
disso tudo, é bem verdade que só a ação reflexiva da huma-
nidade não teria possibilitado condições de se pensar o in-
finito, ou não teria como elaborar uma crítica da razão; se
a própria razão deixasse de se isolar em sujeitos de especial
vocação, liberta de toda matéria, tendo armado com a mais
esforçada abstração o olhar para o absoluto.

Fruto da sensação e do entendimento, o espírito es-
tético humano ai nda não é capaz de abdicar das amarras da
lógica em detrimento da força poética do seu cerne estéti-
co; ele tem dificuldades de apreender as coisas em seu sen-
tido puro e original. Para tanto, busca (quase) sempre, 'algo'
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que o faça ter em mente uma correlação comparativa, no
sentido de lhe proporcionar a compreensão e conseqüen-
temente a aceitação (ou refutação) desse mesmo 'algo', como
uma forma protetora contra a cegueira do engano. No en-
tanto, é inevitável que nos deparemos cotidianamente com
revelações de 'novas coisas' que, em termos de aparências
e conteúdos, imprimem novos valores às nossas vidas. Mas
por conta disso, presenciamos - também - as tentativas de
seduções através dos apelos que nos tentam levar aos vícios
do gosto, que de certa forma, alienam o nosso senso estéti-
co. Dos impulsos antagônicos, sensação e pensamento, a
humanidade fez nascer o belo, que é uma síntese equilibra-
da desses dois princípios aparentemente opostos. Esta sín-
tese, porém, é necessariamente existente apenas em uma
idéia que de fato nunca se efetiva, pois ela não é possível
ser plenamente atingida em uma ação representativa
materializável. É essa luta fatigante e prazerosa, que nos
leva à busca da depuração do nosso gosto e nos conduz à
educação estética. Segundo Schiller:

Todas as coisas que de algum modo possam aparecer
são pensáveis em quatro relações diversas. Uma coisa
pode relacionar-se imediatamente com o nosso estado
sensível! (nossa existência, nosso bem- estar): esta é sua
condição física. Ela pode, também, relacionar-se com
nosso entendimento, provendo conhecimento: esta é
sua qualidade lógica. Ela pode, ainda, relacionar-se
com nossa vontade e ser considerada como objeto da
opção de um ser racional: esta é sua condição moral.
Ou, finalmente, ela pode relacionar-se ao todo de nos-
sas diversas faculdades sem ser objeto determinado
para uma isolada dentre elas: esta é sua qualidade esté-
tica. Existe, assim, uma educação para a saúde, uma
educação do pensamento, uma educação para
moral idade, e uma educação para o gosto e a beleza.
(1991, p. 110).

Servo da natureza no Estado Físico, o homem se tor-
11; seu senhor quando passa a pensá-Ia, transformá-Ia e até
(rleltormá-la. Com base no exposto, será o homem capaz
11m dia, de sentir, pensar e realizar as coisas a sua volta, de
modo sublimei ou isso é tarefa apenas para os deuses?

Fi lhos do antagonismo que somos (sensação versus
i't'nsamento), somente conseguimos fazer as coisas de fato
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existirem, quando burlamos a nossa realidade; limitando a
ilimitação espacial, ou compartimentando o tempo e divi-
dindo a totalidade temporal em algumas fatias de momen-
tos. A existência totalizante, só nos é possível através da
delimitação, assim como o real- também - só nos é atin-
gível através do poder da experimentação humana; o mais,
são hipóteses a serem ou não comprovadas.

Somente após a nossa superação da condição de
meros apropriadores do que a natureza nos proporciona, é
que nos tornamos capazes de sermos seres inventivos e
pensantes das coisas concretas e das coisas abstratas do
mundo. Apenas a partir desse momento, passamos a nos
exprimir livres das determinações impostas pelas circuns-
tâncias naturais que nos dominavam no nosso Estado Físi-
co. Contudo, somente do exprimir jamais nasceria uma
realidade significativa para o homem; assim como da mera
sensação,jamais desabrocharia uma existência efetiva, caso
não houvesse uma representação que desse um sentido à
sua vida. Essesentido somente foi possível através do ato
de pensar. O pensar é imprescindível ao homem; estaé sua
condição sine qua non; sem a qual, o mesmo deixaria de
existir como tal, passando a ser qualquer outra coisa, que
não fosse o próprio. Condição essaque o homem a utiliza
para determinar lugares no espaço ci rcunstancial, e assim
fatiar o espaço absoluto, inscrevendo-se momentaneamen-
te no tempo; pois sem a compartimentação do tempo, não
teríamos como absorvê-Io em seu sentido real e eterno; nem
teríamos como fazer asformas geradas pelo homem existi-
rem. Pois 'o todo só é atingido pelas partes, e o ilimitado
pelo limite, e vice-versa'. A forma só se faz existir de modo
consciente através do caráter formativo inerente exclusiva-
mente ao homem. Schiller ilumina as nossascompreensões
a este respeito afirmando:

Sabemos que o homem individual começa pela mera
vida para terminar na forma; que ele é primeiramente
indivíduo e somente depois personalidade, que ele
marcha das limitações à infinidade. O impulso sensí-
vel, portanto, preceda na atuação o racional, pois a
sensação é anterior a consciência, e nesta prioridade
do impulso sensível encontramos a chave de toda a
história da liberdade humana, que a fonte do exprimir
da humanidade. (p.t 08-' 09).
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Liberto do Estado Físico que o aprisionava em sensa-
ções, o homem cam inha a passos largos em direção da com-
preensão daqui 10 que ele mesmo faz, na tentativa de se
exprimir ao mundo. Para tanto ele forma, deforma e trans-
forma o meio que o rodeia, submergindo assim, no Estado
Estético através do fazer a si.

O fazer enquanto ação conscientizada, somente en-
contrada no homem, é quem caracteriza o "formar". Entre-
tanto, apenas através do ato de executar algo ai nda inexistente,
e de modo próprio, autentico e original é que se dá a
forrnatividade: matriz do fazer. Segundo Pareyson:

Fazer é verdadeiramente um "formar", somente quan-
do não se limita a executar algo já idealizado ou rea-
lizar um projeto já estabelecido ou a aplicar uma
técnica já predisposta ou submeter-se a regras já fixa-
das, mas no próprio curso da operação inventa o
modus operandi, e define a regra da obra enquanto a
realiza, e concebe executando, e projeta no próprio
ato que realiza. Formar, portanto, significa "fazer",
mas um fazer tal que, ao fazer ao mesmo tempo inventa
o modo de fazer. E só fazendo pode chegar a desco-
bri-Io. (1993, p.59).

Diante de suas necessidades, fazendo "coisas" para si
mesmo, o homem foi se construindo historicamente. Inven-
tou fórmulas, conceitos, práticas, procedimentos, sempre
atribuindo a tudo isso significados próprios. Saltou do plano
da mera sensação à compreensão. Gerou formas e delas abs-
traiu outras formas: tornando a vida paradoxalmente mais
imples e complexa. Mais bela e mais feia ao mesmo tempo.

Chegando ao ponto que, sempre que inventa "algo", em
oncomitância, inventa também, uma nova forma de se

manter vivo fazendo novas coisas e coisas novas. O homem,
esse bicho inconcluso, não se basta a si mesmo, e sua insa-
lisfação consigo o leva vida a dentro à busca de se comple-
I r. Não contente ao inventar "coisas" materiais, ou não se
b stando enquanto criatura divina, rebelou-se e inventou
d uses. Ainda insatisfeito, mergulhou em atos inconoclastas
(' sincréticos, transformando-os de acordo com as suas neces-
-idades terrenas. Deus de si mesmo, o homem segue for-
mando-se, deformando-se e transformando-se cotidianamente.

Fazendo-se a cada instante na sua existência o homem
r onseguiu elevar sua razão à beleza, ea beleza se fez concreta

PE GAMUM
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na sua personalidade. A busca ofegante de algo que o revelas-
se para si mesmo e o tornar-se do tamanho de suas inquieta-
ções, levou-o a emergir do puro Estado de Sensação, para se
fazer continuamente no Estado Estético, e a se autoconduzir
normativamente no Estado Moral. A formatividade, algo ine-
rente à natureza humana, serviu de luz que iluminou o túnel
escuro da transposição do homem nas suas várias tentativas de
sai r da caverna i lusória das aparências. Liberto do apenas sen-
ti r, o homem pode tornar-se seu próprio legislador, tendo a
razão e a intuição como guia. Ao desbravar caminhos etrilhas
rumo à própria construção existencial, o homem conseguiu
colocar lado a lado, algo que parecia impossível; pensamento
e sensação. Ainda que esses dois pontos confluam no feliz
Estado Estético; onde o lúdico é quem ilustra e sintetiza todo
o antagonismo; pois não existe maneira de fazer racional o
homem sensível sem torná-lo, antes, estético. E sabemos que
é o sentimento educado de beleza que refina os costumes, e
desenvolve no homem, o que se pode chamar de apreciação;
gosto. A educação dos sentidos, portanto, é a necessidade mais
urgente de nosso tempo, não por ser apenas um meio de tornar
ativamente favorável à vida o conheci mento aperfeiçoado, mas
por despertar por ela mesma, o aperfeiçoamento do saber que
possibilita sermos o que somos, e continuarmos sendo por
todo o sempre; caso isso seja possível.
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ENTRE O ESCRITO E O VIVI DO: O LUGAR QUE OCUPA A ESCOLA
PÚBLICA MUNICIPAL DE FORTALEZA NAS MUDANÇAS
IMPLEMENTADAS NA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

NOS ANOS DE 1990 A 2000

JUDENILDES GUEDES BATISTA

Introdução

Há no discurso oficial o argumento de que a escola é
o ponto de partida das políticas educacionais elaboradas/
implementadas. As pesquisas que realizei nos anos de 1990
e 2000 em Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino
de Fortaleza constataram que, apesar do discurso de partici-
pação, as escolas e seus profissionais têm sua participação
restrita a estratégias elementares que pouco têm colaborado
para a construção/implementação de tais propostas. Tal fato
tem contribuir para que os educadores não se reconheçam
nas "apostas"apresentadas e para que estas não consigam
"encostar na real idade", apesar da boa vontade dos que es-
tão na escola.

Faz-se necessário, nesse processo, que os técnicos da
equipe central criem estratégias que possibilitem a partici-
pação das escolas na constituição/implementação de tais
políticas, porque senão estamos correndo o risco de estar-
mos propondo ações que "não saem do papel", porque não
são conseqüência de um processo de discussão, estudo e de
formação contínua sério, criterioso e participativo.

O tempo para construir um novo caminhar está pos-
to, cabe a cada um de nós, escola e instâncias superiores,
vontade política, competência técnica, humana, política e
ética e "os pés no chão e os olhos no mundo" para juntos
construirmos essa estrada que, parafraseando Paulo Freire,
não está pronta, acabada, mas deve ser construída cotidiana-
mente, pois "em educação não há estrada asfaltada. O cami-
nho se faz ao caminhar", respeitando a diversidade, a
singularidade e os saberes dos sujeitos que estão envolvidos
nessaconstrução, sendo o diálogo" uma exigência existencial".
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o Lugar da Escola Pública Municipal e seus Profissionais nas
Mudanças Implementadas na Sistemática de Avaliação dos Anos
de 1990 a 2000

É lugar-comum na literatura educacional e no dis-
curso dos governantes a preocupação com a avaliação-da
aprendizagem escolar, estando presente nos argumentos de
ambos o compromisso com a concepção de avaliação
"diagnóstica", "mediadora", "crítico-dialética" etc. Mas, in-
felizmente, não temos visto a prática de tais concepções no
cotidiano escolar, salvo algumas exceções, pois boa parte
dasescolasbrasileiras ainda pratica "a pedagogia do exame".

Paraminimizaresse quadro de descompasso entre o
discurso oficial e o que se vivencia na escola, faz- se neces-
sário à existência de uma política de formação inicial e
continuada dos docentes, especialistas e gestoresque atuam
nas escolas e universidades que Ihes possibilite "a compre-
ensão e a tomada de consciência sobre concepções
formativas e mediadoras em avaliação" (HOFFMANN,
2002, p.19), assim como o reconhecimento da avaliação
como um processo que está a serviço da aprendizagem do
aluno, da melhoria da ação pedagógica, que visa o desen-
volvimento moral e intelectual dos alunos, e da assunção
do professor ao papel de investigador, esclarecedor, orga-
nizador de experiências significativas de aprendizagem
(HOFFMANN,2002).

Faz-se necessário, também, uma mudança na con-
dução das reformas, em nível de governo federal, estadual
e municipal, pois estas criam um hiato entre "os que deci-
dem, os que pensam e os que fazem a educação - e com
base nessa divisão, [esperam] que a inovação educativa
ocorra a partir dos que decidem e pensam" (ARROYO,
1999, p.145).

Perrenoud confirma a tese de Arroyo, quando argu-
menta que

[...] é preciso romper com a idéia simplista de que uns
inventam e outros aplicam [...L [sendo] preciso atingir
as práticas, a relação pedagógica, o contrato didático,
as culturas profissionais, a colaboração entre professo-
res [... l. [pois] o fracasso parcial de quase todas as
reformas escolares [... ] [diz respeito ao fato de que] a
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mudança quase sempre foi pensada para um corpo de
professores que ainda não existia, pelo menos em larga
escala, no momento decisivo. (1999, p. 9- 12).

Ao longo dos 20 anos de trabalho junto à Rede de
Ensino Público Municipal de Fortaleza, na condição de di-
retora geral e adjunta, professora da educação infantil e do
ensino fundamental I, supervisara escolar e técnica da Uni-
dade de Supervisão Escolar (USE)do Departamento de De-
senvolvimento Curricular (DDC) da extinta Secretaria de
Educação e Cultura do Município (SEDUC) tem me inquie-
tado a maneira como as reformas são construídas/
implementadas - "onde uns pensam e outros executam", a
distância entre o discurso oficial e a prática efetivada na
escola e nas instâncias superiores, a qualidade, gestão e
periodicidade da formação inicial e conti nuada dos profes-
sores, especialistas e gestores das escolas e técnicos da Se-
cretaria Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS)
e das Secretarias Executivas Regionais (SER),a falta de auto-
nomia da escola para decidi r sobre os rumos do seu cami-
nhar pedagógico, político e técnico I a condução e qualidade
do trabalho pedagógico realizado nas escolas, a descon-
tinuidade das ações desenvolvidas etc.

A forma como foi construída e conduzida à mudan-
ça na sistemática de avaliação em 1996, onde os professo-
rese especialistas das escolas foram alijados do processo,
ficando sua participação restrita à pesquisa de opinião so-
bre a sistemática de avaliação em uso, à participação em
eminário para repensar a avaliação e a palestras organiza-

das pelo Conselho de Educação do Ceará (CEC) inquietou-
me a ponto de me conduzir a realizar uma pesquisa, junto
a uma escola da rede pública municipal de Fortaleza, com
o intuito de analisar a relação existente entre o modelo de
.waliação oficial da Coordenadoria de Educação do Muni-
clpio e a praticada no cotidiano da escola investigada'.

A investigação constatou que apesardos professores
repetirem alguns aspectos do discurso oficial, sua prática
.ivaliativa continuava com o educando sendo avaliado para
que fosse constatada a retenção ou não do conteúdo trans-

Modelo da Proposta de Avaliação da Coordenadoria de Educação do
Município e sua prática na escola: o que de fato funciona.
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mitido, assim como através do comportamento manifesto
. por eles na escola e na sala de au Ia, sendo a prática aval iativa

[... ] atravessada por questões disciplinares, de controle
dos alunos, de castigo de condutas sociais que estes
apresentam dentro e fora das salas de aulas. (LUCKESI,
1995, p. 73).

Em 2004, após quase 8 (oito) anos da terceira mu-
dança na sistemática de avaliação, e de uma tentativa frus-
trada em 2000, investiguei a repercussão da sistemática de
avaliação de 2002 da SEDAS entre professores, gestores,
especialistas e técnicos do sistema municipal de ensino que
participaram do processo de construção/implementação da
sistemática de avaliação em vigor através do envio de su-
gestões as equipes de ensino básico de cada SER e da SE-
DAS, caso dos técnicos das SER2.Tendo em vista o discurso
oficial da necessidade da participação das escolas na cons-
trução e implementação da proposta em questão, bem como
ao aceno de ações, no ano de 2003, que desse

[... ] suporte teórico - metodológico às diversas instân-
cias e segmentos da Rede Municipal de Ensino, [com o
intuito de buscar] coerência entre a prática e os princí-
pios que fundamentam a sistemática de avaliaçâo em
processo de implementaçâo. (SEDAS, 2002).

Apesar do discurso de participação por parte dos téc-
nicos da equipe central os profissionais que participaram
da investigação não se reconhecem na "aposta'? (KRAMER,
1999, p.176) apresentada, bem como não aderi ram, caso
da escolas, efetivamente a sistemática de avaliação, apesar
da boa intenção, pois carecem de compreensão e conheci-
mento acerca das concepções, finalidades e princípios da
avaliação mediadora. Falta-Ihes, ainda, acompanhamento/
assessoramentolformação competente e sistemática por parte

2 A pesquisa, em questão, foi realizada por ocasião de minha participa-
ção no Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universi-
dade Federal do Ceará, sob a orientação da professora doutora Ercília
Maria Braga de Olinda.
3 Os educadores que atuam nas escolas e 90% dos técnicos das SER
entrevistados não se reconheciam na "aposta" apresentada pelos técni-
cos da SEDAS.
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dos técnicos da SEDAS e SER; competência teórico-
metodológica de como operacionalizar a sistemática de
avaliação nas escolas; dificuldade de definir as habilida-
des, competências, atitudes, conhecimentos e critérios de
avaliação em cada componente curricular, bem como
desenvolvê-Ias nos alunos; desconhecimento da indisso-
ciabilidade dos três aspectos do desenvolvimento do aluno,
do seu significado e de como trabalhar no sentido de
desenvolvê-Ios; condições objetivas de trabalho nasescolas
para trabalhar na perspectiva de avaliação diagnóstica e
mediadora" e as incoerências da sistemática em vigor que
propõe uma avaliação mediadora articulada a uma prática
de mensuração do desempenho do aluno por meio da nota,
agora denominada ponto.

Compreendo que há um longo caminho a ser percor-
rido entre a avaliação que se deseja e a que se pratica de
fato na escola. Fazem-se necessários, nessacaminhada, o
diálogo, o estudo, a reflexão, a troca de experiências entre
os professores e especialistas, outras escolas e técnicos das
instâncias centrais; o respeito ao pensar e fazer dos profes-
sores;condições adequadas de trabalho, bem como o resga-
te do espaço/tempo institucional - as sessões de estudo,
para que eles possam estudar/discuti r/refleti r sobre as ques-
tões que Ihes inquietam.

Essapostu ra de refleti r, estudar, discuti r e constru ir
coletivamente exige uma "história de longo tempo, com
ontinuidade de processos" (Lindalva Pereira Carmo), o que

demanda um projeto de educação da SEDAS,SERe escolas,
bem como a constituição de Um caminhar pautado na cer-
teza de que não existe apenas um caminho, mas vários. Ea
scolha do caminho a ser trilhado deve ser feita,conside-

rando a diversidade de interesses, necessidades e peculiari-
dadesde cada sujeito e da realidade na qual ele está inserido.
!'or isso, a dificuldade de se ter "aposta" única (KRAMER,
1999 in MOREIRA, p. 176).

, As condições de trabalho em que se encontram as escolas com salas de
.u.las latadas; falta de tempo/espaço institucional onde os docentes
'''Iudem, planejem, partilhem idéias, experiências, desafios e acertos
111111seus pares e especialistas; falta de material didático-pedagógico,
l.tll,l de um trabalho de acompanhamento sistemático do trabalho do
1I111(essore formação em serviço, dentre outros aspectos.

PERGAMUM
UFC/BCCE
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A nova administração da Prefeitura Municipal "Por
amor a Fortaleza" acenou, no inicio da gestão, para a possi-
bilidade da adoção de um caminhar pautado no diálogo,
na discussão, nas necessidadese interessesda comunidade,
"na participação popular e democratização dos processos
de gestão da cidade". Inclusive está previsto, no Projeto de
educação por "Uma educação com os pés no chão e os
olhos no mundo", uma série de ações que visam criar espa-
ços de participação da comunidade escolar e setoresorgani-
zados da sociedade na constituição de "uma escola pública,
gratuita, de qualidade social," que assegure aos alunos a
"efetiva apropriação dos conhecimentos socialmente acu-
mulados" e aos docentes a valorização social e econômica,
com a criação de programas de convênios com universida-
des públicas, visando promover a continuidade de suaforma-
ção por intermédio de cursos de graduação e pós-graduação;
rediscutir e implantar o Plano de Cargos e Carreiras e o
Estatuto do Magistério, garantindo o piso salarial e a regu-
lação da ascensão funcional; subsidiar! estimular o acesso
dos professores aos equipamentos de arte e cultura da cida-
de; investir na publicação e distribuição gratuita e perió-
dica de jornais, revistas, artigos científicos e experiências
exitosas e estudos de casos para os professores; reestrutu rar
os conselhos escolares e revitalizar os organismos escolares
de participação, tais como grêmios estudantis, associação
de pais, mães e mestres; real izar encontros regionais perió-
dicos de educação; criar programas de apoio pedagógico,
visando à superação dos altos índices de evasãoe repetência;
redefinir os papéis dos "distritos de educação"; ampliar o
acervo das bibliotecas escolares e instituir espaços, quando
for necessário, para a leitura e mais bibliotecas etc.

Espero/desejo que a Administração Popular trabalhe
na perspectiva de "desenvolver coletivamente asações pla-
nejadas conjuntamente pelas escolas, SEDASe SER", bem
como recupere a central idade do processo pedagógico. Mas
para que isso se efetive, no entanto, faz-se necessário que
os técnicos da SEDASincorporem o cami nhar/construi r co-
letivamente a sua vivência, pois senão corremos o risco de
estarmos sempre propondo ações que não poderão serefeti-
vadas porque foram pensadas pelos "iluminados" que por
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não conhecerem a realidade da escola, desconsideram seus
saberes, interesses,necessidades e experiências exitosas.

Nessenovo tempo, faz-se necessária,também, a cria-
ção de condições objetivas de trabalho que favoreçam a
participação efetiva dos profissionais da escola na elabora-
ção/instalação de tais propostas; a formação em serviço sis-
temáticae de qualidade paratrabalhar naperspectivadesejada;
material didático-pedagógico e recursos/equipamentos para
subsidiar o trabalho em sala de aula; espaço/tempo para
estudar, discutir, trocar experiências com seuspares e espe-
cialistas e realizaro planejamento pedagógico; estrutura fí-
sica da escola e salas de aula adequadas ao trabalho a ser
desenvolvido; número de alunos em sala de aula dentro
dos limites estabelecidos pela Lei n29.394/96.

Nesse contexto, é imprescindível que a SEDASe as
SER, trabalhem no sentido de reaver o real papel do
supervisor e do orientador educacional na escola: subsidiar
o professor no desenvolvimento do trabalho pedagógico
realizado na sala de aula e na escola, com a criação de
espaços onde o professor possa ter acesso a outras formas
de perceber, interpretar e agir sobre a realidade, de modo a
contribuir para o desenvolvimento do aluno em todos os
aspectos. Essaformação só serápossível mediante a realiza-
ção de seçõesde estudo, do planejamento pedagógico, dos
grupos de discussão, da troca de experiências entre profes-
sorese especialistas, das condições favoráveis de trabalho,
da valorização social e econômica dos profissionais que
atuam na educação, dentre outros.

Como argumenta uma supervisora educacional, "o
supervisor é aquele que teoricamente tem mais tempo do
que o professor para estudar, pesquisar e trazer para dentro
da escola pensamentos novos," reflexões que contribuam
para que o professor possa refletir, redimensionar, e/ou
potencializar sua prática educativa.

Tenho ciência da força da vontade política para pen-
sar, elaborar e desenvolver projetos que desejam imple-
mentar. Por isso desejo à nova Admi nistração da Prefeitura
de Fortaleza, na pessoada professora Luizianne Lins, e, con-
s qüentemente dos que constituem a Secretaria de Educa-
·0 e Assistência Social, competência técnica, política,

humana e ética, abertura ao diálogo e "os pés no chão e os
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olhos no mundo", para que, juntos, possamos fazer um
caminhar pautado no compromisso com a causa popular, o
patrimônio público, a aprendizagem de todos os alunos,
sem exceção, a valorização social e econômica dos profis-
sionais da educação e sua efetiva participação na elabora-
ção/instalação das políticas educacionais, assim como da
comunidade em geral, no destino da escola deste municí-
pio e, conseqüentemente, deste enorme país.
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MANOEL FERNANDESDE SOUSA NETO

LEITURAS FOUCAULTlANAS ACERCA DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL E DA CRIMINALlZAÇÃO DA CRIANÇA

Introdução

Este artigo tem por objetivo discutir a apropriação
do pensamento de Michel Foucault, realizada por Margareth
Rago,Sérgio Adorno e Maria Machado Campos. Sendo ana-
lisada a infância no universo do trabalho, a partir da emer-
gência do espaço da fábrica e das diversas instituições e
saberes criados para nomear, classificar, normatizar, con-
trolar e punir os que fossem considerados diferentes,
inadaptados ou transgressoresda ordem que seestabelecia.

Paratanto, o presente texto sedivide em duas partes.
A primei ra visa expl icitar a abordagem realizada pelos três
autores citados, acerca da infância na sociedade moderna.
A segunda tem por perspectiva demonstrar quais as princi-
pais categorias foucaultianas trabalhadas por essesautores.

A Infância na Sociedade Moderna

o trabalho infantil foi utilizado em grande escala no
processo de industrialização do Brasil. Sendo as crianças
expostas a uma exploração maior do que aque era exercida
sobre os adultos, traduzidos no trabalho excessivo, na má
alimentação, nas condições deploráveis de trabalho e de
sobrevivência, nos maus-tratos, nas humilhações etc.

Com o intuito de justificar o emprego de mão-de-
obra infantil nas fábricas, os industriais passarama divulgar
as "vantagens" dessaprática, defendendo o trabalho infan-
ti I como forma de reti rar as crianças do meio promíscuo
que seria a rua, o que proporcionaria benefícios tanto de
ordem econõmica como moral. O trabalho nas fábricas iria
preparar essascrianças para uma vida adulta voltada para o
trabalho, afastando-as da delinqüência.

Estaideologia foi amplamente divulgada pela imprensa
burguesa, fato retratado, com muita propriedade por Rago
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Aos olhos do patronato, a função moralizadora do
trabalho justifica a introdução de um vasto contingen-
te de menores nas indústrias, especialmente nas têx-
teis. ° trabalho nesta perspectiva aparece como uma
maneira salutar de impedir a vagabundagem e o des-
perdício das energias das crianças. (1997, p. 136).

Segundo ela, os industriais afirmavam contar com a
participação dos pais nessa prática, e que esta tinha por
objetivo ajudar na educação das crianças. Os mesmos se
dispunham a aceitar nas suas fábricas, com "benevolên-
cia", também ascrianças rebeldes. Elessugeriam que

[... ] ao invés de colônias correcionais, as crianças fos-
sem entregues aos cuidados dos industriais, almas ge-
nerosas que aceitavam empregar benevolamente
crianças de até mesmo cinco anos de idade, garantin-
do-Ihes com um ofício a sobrevivência futura, ao mes-
mo tempo em que auxiliavam os pais na árdua tarefa
de educação dos filhos. (RAGO, 1987, p. 137).

Ainda quanto ao discurso burguês, e sobre a partici-
pação dos pais na decisão de empregar os filhos, o trabalho
infantil era visto como uma atitude que beneficiaria tanto
industriais como operários. Aos primeiros porque seria mais
barato e aos segundos porque a renda dascrianças ajudaria
no orçamento doméstico (RAGO, 1987).

Entretanto, ascríticas diante do emprego dos infan-
tes era intensa e os industriais procuravam defender-se da
acusação de "desumanidade", afirmando que esta prática
era um ato filantrópico, uma vez que empregavam também
crianças que foram "retiradas dos orfanatos, das casas de
caridade, dos juizados de menores, onde viviam abandona-
das em condições muito mais precárias" (RAGO, 1987, p.
139), ato que, segundo eles, tinha mais um ponto positivo:
a redução dasdespesasdo Estadoparacom estasinstituições.

Sobre os serviços e ascond ições de trabal ho dos pe-
quenos, os industriais afirmavam que

[... ] Elas só prestam serviços leves e compatíveis com
sua idade e forças; além disso é-Ihes permitido levarem
consigo certos alimentos, como pão, frutas, etc., e,
quando querem, a qualquer hora, comer o que consi-
go leva. [...] É de surpreender ver-se essa pequenada
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trabalhar e sempre tenho a impressão que eles o fazem
sem grande esforço, impressão esta confirmada pelo
modo como é feita a saída, depois do trabalho termi-
nado. É uma verdadeira revoada alegre e gritante que
sai à frente dos maiores, correndo e brincando [... ]
(RAGO, 1987, p. 136).

A imprensa operária, por suavez, tinha outra versão
para o trabalho infanti I. Eclamou pela proteção da criança
em relação ao capitalismo, uma vez que a entendia como
ser que necessitava ser amparado pela sociedade.

Sérgio Adorno, assim como outros autores, também
reforça a convicção de que o trabalho infantil é explorado
de forma mais violenta do que o adulto.

Se, por um lado, não se encontram em condições de
oferecer idêntica energia à do trabalhador adulto, o
que os coloca em situação de desvantagem, por outro,
fragilizados e indefesos suportam com maior dureza as
condições adversas de trabalho que marcam a condi-
ção de vida trabalhadora dos campos e das cidades.
(ADORNO, 1993, p. 191).

Para os jornais da classeoperária, o real motivo do
amplo emprego da mão-de-obra infantil, como nos assegu-
ra Rago (1987), residia no fato desta ser mais barata e mais
facilmente explorada e manipulada. O confinamento das
crianças no interior das fábricas também serviria como for-
ma de adestrá-Ias ao trabalho, evitando assim problemas
futuros de insubordinação e revoltas. Seria a formação do
trabalhador submisso. E explicita a denúncia à crescente
substituição da mão-de-obra adulta masculina pela infantil
e pela feminina, fato este que chocava-se com a ideologia
burguesa de que o emprego infanti I iria auxiliar nas despe-
sasdomésticas. A intenção na realidade era lucrar cada vez
mais, substitui ndo os pais pelos fi lhos no interior da fábri-
ca. Este acontecimento deu início a uma campanha pela
retirada das crianças das fábricas e pela luta por melhores
salários e condições de trabalho para seuspais.

Foi com base nesta bandei raque o Centro Libertário
de São Paulo criou em 1917 o "Comitê Popular de Agita-
ção Contra a Exploração dos Menores nas Fábricas",

Colocando-se absolutamente contra a exploração do tra-
balho infantil nas indústrias, o movimento procurava
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convencer os pais de que deveriam poupar seus filhos
de tamanho sofrimento, em favor do futuro da criança.
Assim, em vez de empregar seus filhos nas 'bastilhas
industriais', por que não reivindicar, através de um
movimento organizado, melhores condições de traba-
lho e salários mais elevados? (RAGO, 1987, p. 141).

Apesar de ter como bandei ra central a defesa do tra-
balho adulto masculino, o movimento também procurava
defender a integridade "física e moral" da criança e da
mulher. As crianças deveriam ir para a escola, preparar-se
para a vida adulta, e as mulheres para o lar.

As condições de trabalho às quais eram submetidas
as crianças também se apresentavam como ponto de
desmistificaçãoda ideologia burguesa,pela imprensaoperária.

As energias infantis se atrofiam, a falta de iluminação, a
péssima ventilação, o odor fétido exalado pelos gases,
óleos, vapores das máquinas e materiais industriais, a
impossibilidade de uma boa alimentação, as longas horas
de trabalho ininterrupto, tudo favorece a propagação de
moléstias perigosas na fábrica, ameaçando dizimar esta
geração de pequenos proletários. (RAGO, 1987, p. 138).

Além destas condições precárias de trabalho, que
ocasionavam a debilitação da saúde infantil, existiam os
maus-tratos sofridos pelas crianças no interior das fábricas:
"bofetadas, safanões,espancamentos, insultos, multas, toda
sorte de castigos corporais" (RAGO, 1987, p. 137). Foram
denunciados também o descaso e a negligência para com
os pequenos, o que resultava em muti lações ou até mesmo
na morte dos mesmos.

[... ] ali trabalhavam crianças de seis a doze anos 'em
trabalhos superiores às suas forças e que, muitas vezes
inexperientes devido à sua idade, deixam-se fatalmente
apanhar pelas máquinas', ou que com medo dos casti-
gos dos contramestres limpavam as máquinas 'com
elas em movimento, do que resulta ficarem despedaça-
dos nas engrenagens. (RAGO, 1987, p. 138).

Diante de tanta exploração, foram registrados alguns
poucos atos da resistência infantil. lacob apud Rago (1987,
p. 143) relata o "ataque" dos menores ao "contrameste"
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que era responsável direto pela fiscalização do trabalho
na fábrica.

Não havia instalações sanitárias, apenas fossas ou o
mato. Onde houvessem latrinas, os meninos, à hora da
saída, eram obrigados a limpá-Ias, isto é, a fazer faxina,
como nos quartéis. Para isso, os porteiros não os dei-
xavam sair, antes de cumprida tal obrigação. Muitas
vezes os meninos atacavam o porteiro a pedradas e
pulavam o muro, fugindo pelos capinzais que circun-
davam as fábricas. (1987, p. 144).

Os maus-tratos foram tantos e tão freqüentes que, certa
noite, as vítimas resolveram vingar-se. Reuniram-se em
grupo e acoitaram-se num terreno baldio, localizado
no trajeto que Casanova costumava percorrer [... ]. Lo-
cal ótimo para o fim que almejavam: um campo ermo,
com as trevas bastantes densas, [...].
Quando perceberam que Casanova seaproximava, cam-
baleando, sob a ação do álcool, levantaram-se e descarre-
garam tamanha saraivada de pedras, pedregulhos e cacos
de tijolos no gringo, que este seviu impotente e, aturdido
e ferido, caiu gemendo com a cabeça rachada [...].

Para Rago (1987), os maus-tratos e a violência sofri-
das pelas crianças poderia ser atribuída ao seu ímpeto
descontraído, brincalhão, o que certamente emperrava a
produção e o que a rotina da fábrica teimava em reprimir.
Estasituação nos faz supor o quão terrível deve ter sido para
estascrianças o exercício desta atividade.

Neste contexto de repressão à infância, incluía-se a
constante vigilância dos menores para evitar que os mes-
mos fugissem sem realizar os seus trabalhos. A passagem
abaixo de lacob apud Rago, expressa bem este fato.

A fuga das crianças do controle das famílias ou das
fábricas, como forma de resistência, acabou por possibi Ii-
tar o surgimento de uma denominação que buscou aporte
na medicina legal. A origem do termo "menor", como su-
gere Campos (1993, p. 183), servia para dividir a popula-
ção em duas categorias, "responsáveis e irresponsáveis"
baseado no critério do "discernimento moral e do desenvol-
vimento psicológico". O termo generalizou-se para referi r-
seàscriançasprovenientes dascamadaspobresda sociedade,
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que viviam em situações precárias de existência material, e
que tiveram pouco contato com a educação, tornando-se
assim "passíveis" da ação "saneadora das instituições poli-
cias de repressão e das instituições de assistência e de repa-
ração social".

A expressão "menor abandonado", por sua vez, su-
gere a existência de menores sem lar, ou quem cuide deles,
abandonados, sem ninguém. Esta denominação traz consi-
go a idéia de que por terem sido abandonados a responsabi-
lidade é das famílias. Os meios de comunicação e a opinião
pública, por sua vez, passam a olhar para este fato por
relacioná-Io ao aumento crescente da violência,

[...] o suposto abandono das crianças por parte das famí-
lias passa a ser a explicação aceita para a presença das
crianças nas ruas, à qual se associa o problema da delin-
qüência e da criminalidade. (CAMPOS in MARTINS,
1993,p.118).

Esta ideologia é contestada por Campos apud Martins,
uma vez que, apesar da dificuldade de quantificar o núme-
ro de crianças existente nas ruas,

[...] constata-se que grande parte dessas crianças, apa-
rentemente soltas no mundo, possuem família, man-
têm laços com elas e contribuem para o seu sustento.
(1993, p. 118).

Campos (1993) apresenta um resumo da trajetória
de vida percorrida pelas crianças e adolescentes "de rua".
ria explicita que as primeiras idas à rua, por parte das crian-
as, se dão em horários fixos "como em qualquer empre-

go", e a convivência e moradia com a família é mantida.
Aos poucos estas crianças vão "espaçando as voltas ao lar"
(' "adquirindo uma autonomia que as leva a abandonar a
(asa e a interagir mais intensamente com os grupos da rua".
No entanto, este afastamento físico não a impede de conti-
nuar a dar assistência financeira a sua família. Assim, o que
1'1 ganha serve para o seu próprio sustento e para auxiliar
IlJS despesas familiares, apesar de já não receber apoio
"material" ou afetivo desta. Segundo a autora, esta "ajuda"
u-presentava para metade das crianças" 50% ou mais do
total da renda familiar".
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Diante da realidade de utilização do trabalho infantil,
em grande escala, tanto no campo como na cidade, a criança
tem o seu desenvolvimento bruscamente interrompido, o que
ocasiona uma formação incompleta, uma vez que não foi
dado a estas o direito de viver as fases necessárias para o seu
desenvolvimento. Esta inserção precoce no mundo do traba-
lho provoca reações diferentes nas crianças, algumas se con-
formam com a sua condição e outras se tornam arredias,
com dificuldade de adaptar-se às instituições, especialmente
as escolares, como bem explica Adorno

[... ] elegem a desorganização familiar, a pobreza, a
baixa escolaridade, a falta de profissionalização, a inter-
mitência no trabalho como estímulos à construção de
uma carreira no crime. (ADORNO, 1993, 182).

[...] nem todas as crianças condicionadas ao mundo do
trabalho disciplinado ou do trabalho no setor informal
da economia reagem do mesmo modo a essa socializa-
ção incompleta. Muitas resignam-se diante do seu des-
tino. Aceitam as regras do mundo adulto e perseguem
sua trajetória de trabalhadores obedientes. Outras
manifestam comportamento arredio, indisciplinado,
incompatível com a lógica de funcionamento das insti-
tuições encarregadas de introduzir corretivos e ajustes
às desigualdades sociais. (1993, p. 193).

Adorno afirma também que "não há uma correlação
mecânica e imediata entre pobreza e delinqüência." (1993,
p. 193), uma vez que a maioria da população pobre infantil
segue o caminho do trabalho assalariado, e que a delinqüên-
cia se apresenta para uma pequena parte desta população.

O estudo de Adorno foi feito em instituições puniti-
vas, especialmente em penitenciárias, e baseou-se em traba-
lho com os detentos, tentando resgatar a história da infância
de cada um para descobrir as possíveis causas do ingresso no
mundo do crime. Segundo ele, "Não há uma trajetória típica
que derive para a delinqüência", ou seja, não há uma causa
única que leve a criança para esta prática. Apesar da existên-
cia de "certas tendências na literatura" que

É do final do século XIX e início do XX que data o
surgimento das instituições que têm como objetivo refor-
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mar social e moralmente indivíduos específicos da socie-
dade. Estasinstituições deveriam seguir princípios proveni-
entes da psicologia, psiquiatria e pedagogia.

Paraa implantação destas instituições, foi feita uma
classificação dos "problemas" a serem tratados pelo Estadoe
a correlação com a instituição mais adequada para tal fim.

[...] (a) para os idiotas e imbecis profundos, os asilos
privados; (b) para os indisciplinados, delinqüentes,
tarados, pervertidos e perversos, os reformatórios; (c)
para os surdos, míopes e cegos, escolas especiais; (d)
para os débeis, colônias agrícolas com orientação pro-
fissional; (e) para os tuberculosos, pré-tuberculosos,
sifilíticos, cardíacos, sanatórios ou hospitais adequa-
dos; (f) para os extraviados sexuais, colônias de traba-
lho; (g) retardados e anormais de boa índole,
aproveitamento em emprego adequado. (ADORNO,
1993, p. 182).

Adorno (1993) critica a classificação das pessoasque
não se adequavam aos padrões ditados pela sociedade e o
seu confinamento em instituições, isolando-as do mundo.
Para ele, o governo deveria, ao invés de implantar estas
instituições, criar condições para que a criança tivesse"o
direito à infância".

Segundo o autor, ascrianças carentes eram punidas
duas vezes. A primeira na sua existência material, por se-
r m privadas de alimentação, moradia e vestuário de boa
qualidade e do seudesenvolvimento infantil, no privamento
da sua infância pelo mundo do trabalho, sendo-Ihes rou-
bado o direito de brincar e estudar. A segunda se refletia
nas instituições governamentais que insistiam em punir
osdiferentes, encarando-os como adultos e aplicando-Ihes
11 na sobre um delito social ou criminal e marcando-os
parasempre.

É através da "rotina policial" que os menores são
1'11 aminhados para as "agências de contenção e controle",
nestas" roti nas" são recolhidos qualquer um com aparência
vuspeita e os menores que se encontram na rua, dei inqüen-
II'~ou não são considerados suspeitos.

Adorno nos fala da intransigência e da violência no
lntcrior destas instituições que deveriam cumprir o papel
di' "recuperar" o menor.

PERGAMUM
UFC/BCCE
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°contato com as agências de controle da ordem pú-
blica resulta, não raro, em constrangimentos e intimi-
dações de várias ordens, que compreendem a
corrupçao. maus-tratos, tortura, a fraude de testemu-
nhas e de provas, a imputação injusta de delitos, o uso
de outras crianças e adultos delinqüentes como forma
de intimidação. (1993, p. 203).

As práticas discursivas não são puras e simplesmente
modos de fabricação do discurso. Elas tomam corpo
no conjunto das técnicas, das instituições, dos esque-
mas de comportamento, dos tipos de transmissão e de
difusão, nas formas pedagógicas que, por sua vez, as
impõem e as mantém. (FOUCAUL T apud CASTRO,
2004, p. 94, tradução nossa).

o contato com as agências policiais também pro-
porciona ao menor o aprendizado sobre as regrasdo mundo
do crime, sua organização e conseqüentemente a maneira
de burlar a ação policial.

Os contatos iniciais, esporádicos, vão aos poucos se
tornando sistemáticos, não resultam senão de um ades-
tramento onde crianças e jovens delinqüentes afirmam
sua capacidade de resistir ao medo e à violência, ades-
tramento que os torna tão adaptados a um cotidiano
de horrores e de humilhações, ao qual não suportariam
cidadãos comuns. (ADORNO, 1993, p. 203).

Os freqüentes recolhimentos a estasinstituições aca-
bam por edificar o "menor" como criminoso, por sofrerem
violência física, humilhações e constrangimentos que, pela
freqüência com que se repetem, acabam por fazer com que
eles se acostumem, ou como diz o autor se "adestrem".

Categorias Foucaultianas Utilizadas

As análises empreendidas por Margareth Rago, Sér-
gio Adorno e Maria Machado Campos, se assentam sobre
categorias elaboradas por Michel Foucault. A interpretação
da sociedade burguesa é realizada a partir da elaboração
dos saberesmédicos e do aparecimento das instituições com
o fito de controlar o corpo, estabelecer normas, isolar e
punir os diferentes e inadaptáveis à ordem. Em efeito, os
autores acentuam aquilo que delineava práticas discursivas.
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Dentre aspráticas discursivas, estáa separação entre
a criança e o "menor", em um esquema que visa controlar
aqueles que devem sereducados paraa disciplina no interior
da fábrica ou, em se recusando a fazê-lo, no âmbito das
instituições correcionais do Estado, tais como: orfanatos,
asilos e prisões.

Em realidade,
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o poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez
de se apropriar e de retirar, tem como função maior
'adestrar'; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apro-
priar ainda mais e melhor. (FOUCAU LT, 1999, p. 143).

Este processo se exerce em espaços onde se pode
concretizar aquilo que Foucault (1999) denominou
"Panóptico" a partir de Bentham. O desenho arquitetural
em que é possível ver, ao mesmo tempo, todos aqueles
que, para serem controlados, foram dispostos em condi-
ções de serem sempre visíveis.

Assim, desde asfábricas, as ruas, as instituições edu-
cacionais e prisionais, as crianças transformadas em "me-
nores" estariam plenamente disponíveis, ou singularmente
visíveis, para o pleno exercício de controle do Estadoe apli-
cação das punições previstas no estabelecimento da ordem.

[... ] o asilo psiquiátrico, a penitenciária, a casa de cor-
reção, o estabelecimento de educação vigiada, e por
um lado os hospitais, de um modo geral todas as ins-
tãncias de controle individual funcionam num duplo
modo: o da divisão binária e da marcação (louco-não
louco; perigoso-inofensivo; normal-anormal); e o da
determinação coercitiva, da repartição diferencial (quem
é ele; onde deve estar; como caracterizá-Io, como
reconhecê-Io; como exercer sobre ele, de maneira in-
dividual, uma vigilãncia constante, etc.). (FOUCAUL T,
1999, p. 165).

O mais importante em Foucault, entretanto, é que o
poder exercido pela norma, não está na compreensão desta
omo sendo o mero exercício da lei, mas na realização de

umaoperaçãosutilde interiorizaçãodasregraspelosindivíduos.

Para Foucault, em sua forma moderna o poder se exer-
ce cada vez mais em um domínio que não é o da lei,
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mas sim o da norma, e, por outro lado, não simples-
mente reprime uma individualidade ou uma natureza
já dada, mas positivamente a constitui, a forma. (CAS-
TRO, 2004, p. 250, tradução nossa).

É nestesentido que a produção de um discurso sobre
a delinqüência - que encontraria na categoria "menor" o
suporte de uma ideologia que, ao mesmo tempo, classifica
e pune, ou classifica para punir - encontra na interiorização
discursiva, e em suaaceitação como válida pela sociedade,
a constituição de instituições capazes de levar a cabo o
controle social sobre ascrianças.
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Eu não vou me adaptar!
Arnaldo Antunes - Titãs

ANA CARMITA BEZERRADE SOUZA

VINíClOS ROCHA DE SOUZA

Introdução

Esseartigo pretende discutir sobre o que ou quem
define o que é a beleza de um corpo na contemporaneidade
ocidental, a parti r de uma leitu ra interd iscipl inar: educa-
ção e mídia. Nesse sentido indagamos: quem ou quais
instituições - através de seus discursos - detêm o poder
de definir as formas de um corpo belo e a que outras prá-
ticas esses discursos estão atrelados? Visto que beleza é
algo desejável socialmente e sinônimo de aceitação, como
a dimensão do corpo se insere nas discussões do campo
do currículo cultural?

Tradicionalmente a palavra currículo nos remete aos
conteúdos disciplinares das instituições de educação formal,
seguida de termos, tais como: grade curricular, programas,
conteúdos; com objetivos geraise específicos a serem atingi-
dos a partir de uma série de procedimentos pedagógicos,
pensadosgeralmente parauma homogeneidade. Tudo previa-
mente selecionado, onde o corpo desempenha um papel
irrelevante, e a disciplina e o autocontrole são impostos so-
bre aquele, para "garantir" um bom desempenho intelectual.

Desde a década de 1960, os Estudos Culturais a
partir de pesquisas que enfatizam a cultura popular e
midiática, vêm se dando conta de que a formação humana
não acontece somente na escola. Além das clássicas insti-
luições sociais como família, igreja ou movimentos sociais,
ti sde meados do século XX, a indústria cultural (ADOR-
NO, 1996) participa, cada vez mais ativamente, desta
lorrnação. Issoacontece devido ao desenvolvimento tecno-
lógico, quando ela potencializa ainda mais o seu poder de
produção e divulgação.

Enquanto, na sala de aula, o professor atende a uma
11('mandaespecífica e selecionada previamente, assim como
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A transmissão das [formas simbólicas] através das tele-
comunicações [... ] possibilita às instituições da mídia
alcançarem um alto grau de distanciamento espacial
num tempo mínimo. (THOMPSON, 1995, p. 291).
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os conteúdos formais com que trabalha, a mídia, ao contrá-
rio, tem um poder de atuação imensurável para um público
massificado, agindo sem limites de tempo, espaçoe assuntos.

Se por um lado às temáticas da escola versam sobre
um discurso dito cientificista, que submete os estudantes a
atividades, predominantemente intelecto-cognitivas, a cu 1-
tura de massa, por outro lado, os envolvem

[... ] num oceano de imagens, numa cultura saturada
por uma flora e uma fauna constituídas de espécies
variadas de imagens, espécies que a teoria cultural con-
temporânea apenas começou a classificar. (KELLNER,
1998, p. 108).

É nesse contexto que faz sentido falar de currículo
cultural; considerando o potencial formador da diversidade
de produções simbólicas, fruídas pelas mais diversas clas-
ses sociais, dentro e fora da escola. No currículo cultural
estão incluídas músicas populares e eruditas, filmes, tele-
novelas, a vasta produção de imagens da publicidade, séries
e minisséries, romances, espetáculos de teatro, os mais di-
versos programas televisivos, jornais e telejornais, etc. Es-
ses conteúdos atuam implícita e explicitamente nas
identidades e subjetividades humanas 1.

[Estes] textos? que, junto com as teorias científicas, as
narrativas filosóficas e os dogmas religiosos vão nos
subordinando, governando nossa vontade, fabricando
nossas identidades e nos aprisionando em significados
e representações. (COSTA, 2005, p. 02).

Dessaforma, considera-se que essesconhecimentos
se corporificam como um currículo cultural, com práticas

1 Cf. Silva, Documentos de identidade: uma introdução às teorias do
currículo. 2. ·ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
2 A palavra textos refere-se às produções midiáticas, pois consideramos
que estas são estruturadas, localizadas e simbolicamente produzidas
para serem devidamente decodificadas por seus receptores.
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pedagógicas que divergem bastante da tradicional educa-
ção formal. Suasintenções, geralmente são definidas a par-
ti r de outros fatores diferentes do que normalmente abrange
a escola, É a pedagogia do capital que trabalha basicamente
com a ampliação de mercados e a formação de consumido-
res para os seus produtos. É a partir dessesdois fatores que
serão decididos horários, conteúdo, tempo e formato,

[...] muito mais do que seduzir o/a consumidor/a, ou
induzi-Io/a a consumir determinado produto, tais pe-
dagogia e currículo culturais, entre outras coisas, pro-
duzem valores e saberes; regulam condutas e modos
de ser; fabricam identidades e representações; consti-
tuem certas relações de poder. (SABAT, 2001, p. 1).

Fischer (2002, p. 156) ao fazer um levantamento dos
dispositivos pedagógicos utilizados pela mídia televisiva,
enumera uma série de recursos de linguagem, donde entre
eles se destaca a [.,,] caracterização da TV como o paraíso
dos corpos (particularmente dos corpos jovens e belos). A
referida autora ressaltaem suas pesquisas o poder que esse
meio detém de produzir verdades, se utilizando de uma
linguagem didática e emotiva.

Sobre o (orpo3 •••

o corpo revela as marcas de um determinado tem-
po-espaço, Ele tem o poder de a partir dos seus gestos, nos
falar da história de uma época e lugar. Nos corpos, de al-
gum modo ou de várias maneiras se inscreve a cultura, a
partir de códigos, regras e normas às quais são submetidos
constantemente, embora suas identidades nem sempre
rorrespondam ao que é visível, ou aparente.

I I ntre os autores que trabalham com o tratamento dado ao corpo hurna-
110 presente nos textos dos currículos culturais podemos citar: Figueira
(i003) representação do corpo nas revistas femininas; Louro (2003) o
,111 ma como pedagogia; Meyer (2003) sexualidade e gênero a partir de
lioll ias científicas da imprensa escrita; Rael (2003) gênero e sexualidade
,I p.lrtir dos desenhos da Disney; Garcia (2005) representaçõesdo corpo
1111\ esportes televisionados. O que coincide nestas pesquisas, além dos
"lIloques relacionados ao corpo, é a constatação do apelo afetivo como
IIlIi dos principais dispositivos pedagógicos, utilizado para garantir a
"II'IM ao produto e às suas ideologias.
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o corpo, não somente o infantil, está constantemente
aprendendo na relação, na interação com o outro - a
família, o grupo de amizades, o par amoroso - este
outro pode materializar-se ainda, através da televisão,
dos livros, da Internet, das revistas, enfim, da mídia de
um modo geral e dos modelos idealizados que apre-
senta. (ANDRADE, 2003, p. 108).

A realidade que nos envolve desde o nascimento é a
maior responsável pela educação dos nossoscorpos. Essaé
uma educação com face polissêmica e se processa de um
modo singular: palavras, olhares, gestos, coisas, lugares. É
uma ação quase que invisível e imprevisível.

Nesse sentido, ele é sempre resultado provisório de
pedagogias que o conformam em determinadas épocas e
lugares, sendo, assim, marcado e distinto muito mais pela
cultura e pela história do que pela pretensa essência natu-
ra!". Adquire diferentes sentidos no momento em que é
investido por um poder regulador oficial (FOUCAULT,
1979) que o ajusta em seus menores detalhes, impondo
limitações, autorizações e obrigações para além de sua con-
dição fisiológica; essepoder não emana de nenhuma insti-
tuição ou indivíduo, pelo contrário, estabelece-se com
sutileza, nas dinâmicas sociais.

Nos próximos tópicos discutiremos como a mídia
televisiva educa o corpo a partir dos seus discursos que
enfatizam, constantemente, padrões de beleza, determinan-
do formas físicas como "normais", através dos seus rnúlti-
pios discursos. Consideramos, porém que essarepresentação
não exaure a discussão acerca do currículo cultural associa-
do ao papel que ocupa o corpo na mídia, embora seja um
das mais freqüentes.

A Beleza Como Construto Social

o grande poeta da Bossa Nova, Vinícius de Morai
já dizia" As feias que me perdoem, mas beleza é funda
mental". A famosa frase não diz objetivamente o que

4 Essência natural refere-se aos aspectos biológicos ou genéticos dn
corpo humano, se contrapondo ou completando supostamente os 51'11

aspectos culturais.
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uma mulher bonita ou feia. Apenas afirma que "beleza é
fundamental," sem maiores questionamentos, mas sugerin-
do que ser bonita ou bonito é necessário para ter aceitação
social e a feiúra pode ser sinônimo de exclusão. Há quem
diga até que a beleza está nos olhos de quem ver. Sendo
assim, percebido como uma relação entre a obra e o seu
fruidor, mas mesmo nesta acepção, beleza continua sendo
um pressuposto para a aceitação, nas relações de namoro,
casamento, amizade, empregos, afinal, agrada aos 01 hos de
quem ver. Hoje, mais do que nunca, percebe-se a existên-
cia de um padrão de beleza para homens e mulheres, que é
definidor do status de quem o possui.

Mas afinal ... O que é a beleza? Como se define que
uma pessoa é desprovida de beleza ou a tem em excesso?
Segundo Eco (2004) na Grécia antiga não havia um padrão
de beleza física determinado, uma estética ou uma teoria,
portanto, a beleza estava sempre associada a outras quali-
dadestais como justeza, bondade e coragem; e embora tex-
tos poéticos da época falem de pessoasbelas, com é o caso
dos homéricos sobre Helena de Tróia, não se pode afi rmar
que trazem uma estética definidora de formas belas para
.iquele período e lugar. Uma primeira compreensão da be-
I 'la para os gregos antigos pode serentendida com a tradu-
cão da palavra "kalón: aquilo que agrada, que suscita
.idmiração, que atrai o olhar" (Idem" p. 40).

No Japão imperial, a beleza feminina estava associa-
da ao tamanho dos pés, quanto menores, mais belas suas
donas. Estepadrão provocava nas mulheres o medo do cres-
rlrnento dos pés, levando muitas a realizarem cirurgias que
111causaram sérios problemas ortopédicos, Em algumas
Iribos africanas, a mulher mais bela é definida pelo tama-
nho do seu pescoço, o que justifica a utilização de argolas
(I" metal para viabi I izar o desenvolvi mento da musculatu ra
d"ssa região corporal. Durante a Idade Média e o
l'l'nascimento, a gordura era sinônimo de beleza e abun-
.l, ncia, para homens e mulheres, que também estava asso-
I r.ida à saúde,

Como afirma Eco

PE Gf"\MUM
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[... ] é possível que além das díversas concepções de
Beleza existam algumas regras para todos os povos em
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todos os séculos. [... ] a beleza jamais foi algo de abso-
luto e imutável, mas assumiu faces diversas segundo o
período histórico e o país. (2004, p. 14).

Mas, objetivamente, o que pretendemos discuti r neste
tópico é o que define, ou quem define o que é a beleza de
um corpo humano na contemporaneidade ocidental. Pen-
sando que isso não é algo dado, ou natural, e sim, prove-
niente de um discurso ou de vários, dependentes de relações
de poder, já que beleza é algo desejável socialmente e sinô-
nimo de aceitação; indagamos: quais instituições detêm o
poder de definir asformas de um corpo belo e a que outras
práticas essesdiscursos estão atrelados?

Segundo Sant'Anna (1995) na primeira metade do
século XX, a beleza feminina era diretamente associada à
saúde e higiene, enquanto a feiúra à doença e a fraqueza.
Nesse mesmo período, a beleza ainda podia ser considera-
da como uma bondade divi na conced ida por Deus, um dom
natural. Mas a mulher bela devia ser recatada, e ter pureza
n'alma. E não era aconselhável intervir no próprio corpo
utilizando maquiagem exageradamente. Defendia-se a be-
leza natural.

A parti r do fi nal da década de 1950 e início de 1960,
esse discurso se modificou. Não estava mais associado a
recatamento e não somente a saúde e higiene, mas também
ao prazer de ser e sentir-se bonita. Esseperíodo coincide
com a eclosão dos meios de comunicação de massa: rádio,
cinema, televisão, revistas femininas, quando as atrizes, as
misses, as musas, todas mulheres consideradas bonitas,
aconselhavam incessantemente mulheres comuns a se tor-
narem também bonitas,atraentes e jovens no seu cotidia-
no. A partir de então só era feia quem quisesse, e feiúra
passou asersomente um problemadeauto-estima. Ou ain-
da (quem sabe!) uma questão financeira, pois não havia
nada que não pudesse ser comprado para corrigir as insatis-
fações com o próprio corpo. O mercado da beleza se ins-
taurou com todos os cremes, plásticas, maquiagens, bem
ao estilo consumista norte-americano do pós-guerra,
american way of life (esti10 de vida americano).

A sexualidade e a beleza são condicionadores d"
redescoberta e do consumo do corpo desde o período
supracitado até os dias atuais. Desde a revolução sexual d,l
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década de sessentado século XX, os corpos femininos an-
dam a mostrar-se na mídia. Elessão colocados no centro:
na publicidade, na moda e na cultura de massasem geral,
investidos narcisisticamente como objetos de desejo. Isso
se dá em processos de legitimação de imperativos de "for-
mas belas".O nu, na mídia, incentivou o corpo a desvelar-
se em público.

A solução foi cobri-Io de cremes, vitaminas, silicones e
colágenos. A pele tonificada, alisada, limpa, apresenta-
se como uma nova forma de vestimenta, que nãoenru-
ga nem "amassa", jamais. Uma estética esportiva voltada
para o culto do corpo, fonte inesgotável de ansiedade
e frustração, levou a melhor sobre a sensualidade ima-
ginária e simbólica. Diferentemente de nossas avós,
não nos preocupemos mais em salvar nossas almas,
mas em salvar os nossos corpos da desgraça da rejei-
ção social. Nosso tormento não é o fogo do inferno,
mas a balança e o espelho. "Liberar-se", contrariamen-
te ao que queriam as feministas, tornou-se sinônimo
de lutar, centímetro por centímetro, contra a
decrepitude fatal. Decrepitude, agora, culpada, pois o
prestígio exagerado da juventude tornou a velhice ver-
gonhosa. (DEL PRIORE, 2000, p. 11).

Juntamente com essenovo discurso de beleza emer-
giu um grande mercado em sua função: a indústria de cos-
méticos, os alimentos lights e dietéticos, as academias de
ginástica e o mercado das cirurgias plásticas. Aumentam
também as produções da indústria cultural enfatizando um'
padrão de beleza sobre o corpo e impondo-o como um va-
lor simbólico, com o seu poder de alcance em todos os
segmentos sociais".

Quem dita as formas e as fórmulas da beleza é a
mídia, em seus variados formatos. Segundo os ditames da
pedagogia midiática atual, ser belo é sinônimo de magreza,
jovialidade (eterna), e movimento. É a telinha da TV, o
I lão do cinema, as revistas femininas, os desfiles de mo-

\ e antes eram discursos produzidos predominantemente para as mulhe-
IIIS, desde a década de 1990 este mercado da beleza é aberto para o
público masculino, surgindo a figura do metrossexual, dissolvendo os
umceitos e representações do que seja masculino e feminino. Já está bem
~lllIlde o mercado para as vaidades masculinas, que oferecem produtos
11111' vão desde a limpeza de pele, plásticas, roupas e perfumes de grife.
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das, os discursos publicitários que nos dizem como deve
ser a mulher ou o homem bonito, através de um discurso
repetitivo que enfatiza diuturnamente corpos magros e al-
tos, mulheres loiras, com cabelos lisos homem musculosos
e jovens, que ironizam os corpos cheios ou disformes.

Quando a série Malhação,6 por exemplo, apresenta
em seu elenco uma maioria jovem (representando persona-
gens entre 13 e 20 anos), magra, branca, cabelos loiros e
lisos, com olhos claros e vestidos com roupa da moda, está
impondo um padrão de beleza que necessariamente não
representa a rnaioria", mas esta maioria se identifica com
ele, na construção de suas subjetividades e identificações.
Embora este programa tenha em seu elenco algumas pessoas
gordas, negras e de meia-idade, esses se apresentam como
personagens secundários, estando lá para cumprirem um
papel "dito" politicamente correto" da emissora na discus-
são da diversidade, muito presente na sociedade atual.

Constrói-se assim o padrão de corpos televisíveis, que,
salvo as exceções da recepção, serão assimilados e idealiza-
dos por telespectadores que desejam possuí-Ios. Este é um
dos currículos culturais destinados aos adolescentes pela te-
levisão brasi lei ra. As imagens daqueles corpos "perfeitos" e
a sua aceitação social permeiam as identidades e subjetivi-
dades dos seus telespectadores. Subentende-se que o seu su-
cesso depende da beleza dos seus corpos. E a sua estratégia
pedagógica é a repetição por mais de dez anos seguidos.
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6 Programa apresentado na Rede Globo de Televisão desde 1995, de
segunda a sexta, nos fins de tarde, com duração de 25 minutos, endere-
çado a adolescentes entre 12 e 18 anos, porém assistido por crianças,
idosos e donas de casa,
7 O referido programa atualmente conta com um elenco de 40 atores, dos
quais 15 são loiros e 2 são negro, o que representa 40% contra 5%
respectivamente e o restante são mestiços, predominando uma aparência
de cabelo preto e liso e de pele branca,
8 Tal preocupação o seriado Barrados no Baile - também endereçado aos
adolescentes - t à época, não teve, quando as discussões sobre a diver-
sidade e o multiculturalismo não eram tão inflamadas como hoje, Esse
seriado de produção norte-americana era apresentado pela Rede Globo
de Televisão nos sábados à tarde entre 1989 e 1999 e tinha como nome
original Beverly Hills 90270, Seu elenco principal eram dez jovens bran-
cos ou loiros e os temas dos episódios eram normalmente relacionamen-
tos amorosos e de amizade,
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Considerações Finais

Na sociedade capitalista, o corpo é ao mesmo tem-
po objeto de capital e objeto de feitiço. Nestas duas fun-
ções, ele sempre deve ser investido, tanto econômica como
psiquicamente: as próteses, os silicones, a busca pelas aca-
demias de ginástica, baixa auto-estima e conseqüente bus-
ca por psicólogos, psicanalistas, etc., são exemplos claros
disso. Todos essesinvestimentos sempre precisam do poder
aquisitivo, do poder de consumo, não são nunca considera-
dos como O supérfluo, mascomo o necessário para que nos
sintamos bem. É a regra social, a cultura corporal da atuali-
dade, atrelada aos valores capitalistas. Os motivos de in-
vestimentos são "justos e necessários": sentir-se melhor. O
que terá como resultado o indivíduo realizado e satisfeito
e, portanto, com maior capacidade de produção.

A imagem dos corpos nus, explícitos publicamente,
não é mais pecado, desde que sejam sarados,perfeitos, bem
feitos, musculosos, bem definidos. O "pecado" é mostrar a
deformação, a velhice, as rugas, as gorduras localizadas,
etc. Nesse sentido, há que se fazer um paralelo entre os
pecados da Idade Média e os da "Idade Mídia". Na primei-
ra, em nome da religião, os corpos eram castigados, por
serem réus em potencial, culpados dos pecados inventados
pelo cristianismo. A mente era sempre superior ao corpo
físico. Agora, na "Idade Mídia", ele continua sendo acusa-
do do crime de não estar em forma.

Esurgem efeitos dramáticos e frustrantes da culpa e
seus castigos: adolescentes sofrem de anorexia, inventam
dietas mirabolantes e humanamente impossíveis; jovens e
adultos se esforçam fisicamente, em exercícios diários nas
academias. Os castigos só mudaram de objetivos, mas con-
tinuam, em nome da promessa, do ideal, do inexistente,
tudo em busca da felicidade. Na Idade Média, o corpo so-
fria em busca da vida eterna; na "Idade Mídia", o corpo
ofre em busca da felicidade, aceitação social. Em ambos

os tempos, sofre-se por promessas que são suscitadas atra-
vés da imagem.

A substitu ição de uma determ inada cu Itura do corpo
por outra não significa a sua liberdade. O corpo de hoje,
modernamente considerado, ao invés de se impor como

PERGAMUM
UFC/BCCE
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instância de desmistificação, está tão-somente em função
do dogma do consumo como sendo a sua descoberta e li-
bertação. A ênfasedada ao corpo, e a crítica da desvaloriza-
ção que tinha numa cultura predominantemente religiosa,
significa a troca de uma ideologia por outra.

No campo da educação há que preocupar, escola,
professores, pais e estudantes em instaurar um processo de
reflexão crítica e diálogo constante em relação a essasprá-
ticas pedagógicas do currículo cultural que operam, basica-
mente, na perspectiva de fomentar a ampliação de mercados
(industrial cultural) e a formação de consumidores através
de modelos degeneradores de educação dos corpos.
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EMANOEl luís ROQUE SOARES

Sempre fui atraído pela cultura africana, desde o to-
que dos tambores. Toques estesque me deixam arrepiado,
levando-me aos mais longínquos recantos da minha memó-
ria e conduzindo-me a um esquecimento que me fixa no
agora como um transe. Coisa que só o conjunto rum, rumpi
e fé consegue, através da música, suscitar em mim o verda-
deiro sentido da experiência estética, a fruição que é o meu
sentimento perante a arte, que a completa e me conduz de
um estado contemplativo para além dela. A música percus-
siva é a expressão estética mais natural que proporciona a
síntese harmônica entre o homem, a obra de arte e a nature-
za; é o verdadeiro odara, estado de espírito onde a beleza e
a justeza estão juntas harmonicamente. A música, a mesma
que faz os orixás "baixarem" em corpos humanos é capaz
de religar-me à cultura que naturalmente clama por mim e
pela qual eu me realizo, reencontrando-me comigo mesmo
e com a minha cultura, pois ela é a música, é a porta de
entrada, a passagem para o encontro com os povos de cu 1-
tura africana, os tambores que chamam a vinda dos orixás,
anunciam uma cultura milenar sedutora, misteriosa onde a
presentificação se dá através da estética, da sedução, do
segredo e da aparência, pois os tambores são seres que fa-
lam, que transmitem as experiências que recebem dos an-
cestrais,são mensageiros,pontes entre o passadoe o presente
anunciando um futuro, seres de vida própria e magia. Os
tambores são capazes de vencerem a inércia e animarem
um corpo, tirando-o do estado estático e inanimado, pon-
do-o em um movimento harmônico, enchendo-o de vida.

A execução do canto negro em yoruba ou em portu-
guês, nos protestos de Ylê Aiê e Olodum, ou mesmo, em
inglês, no reggaede Bob Marley, onde o baixo eletrônico no
seu pu Isarcadenciado substitui a forte marcação dos tambo-
resmuito me agrada,constroem o sentido de uma identidade,
de um pertencimento, de um coletivo que me preenche de
valores até fazer-me transbordar de África, transbordamento
esteque mesmo sem programação prévia, mesmo sem a in-
tenção resulta na dança de todo o meu corpo, numa expio-
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são de sedução e encantamento participativo fluitivo que só
a cultura africana tem, por isto sou boçal, boçal no sentido
de perceber a cultura africana que para o ocidente não é cul-
tura e, sim, algo menor, uma manifestação primitiva, bárba-
rae animista, não tendo o mesmo statusda cultura ocidental,
pois esta, para o ocidente, está diretamente ligada ao pro-
gresso civilizatório europeu, onde o desenvolvimento
tecnológico, o domínio da natureza e a harmonia, passama
ser o sinônimo de povo culto, que tem sua maior manifesta-
ção no consumo, na aquisição de bens para acumulação, na
uti lização dependente das tecnologias modernas, na uti liza-
ção desenfreada e inconseqüente dos recursos naturais.

Acho que sempre fui boçal, embora estudassea cul-
tura ocidental não conseguia descolar-me da minha e, ao
contrário, quanto maiseu lia mais percebia o etnocentrismo
desqualificante vindo da Europa, tomado como verdade
absol uta e irrefutável por parte dos doutores brasi lei ros,
enquanto eu fortalecia a minha herança vinda dos ances-
trais africanos e, com isso, recusando-me a uma total
integração aos costumes europeus, ditos civilizatórios, mas
que não passam de escravagistas em nome da acumulação
de bens de caráter simból ico quanto de um poder que favo-
rece o capital acumulado ao longo da história.

Sou boçal por mais pejorativo que seja o sentido des-
ta palavra hoje, não sou ladino e nem crioulo, luto com
resistência, para não ver o desaparecimento de uma cultura,
que embora seja um atrasopelos ditos civilizados europeus é
paramim uma maneira de sere viver africanamente, que tem
muito a ensinar aosdoutores ocidentais e suascategoriasque
té hoje não deram conta dos problemas sociais do mundo.

Sou boçal desta forma, não por ignorância da cultura
ocidental, sendo que era estetermo usado pejorativamente
parachamar os negros recém-chegados da África que ainda
não tinham se integrado à cultura colonizadora européia.
ou boçal por resistência e consciência de quem conhece

lima maneira diferente de pensar, maneira esta que é uma
lilosofia própria e apropriada do ser africano no mundo.
ou boçal sem ressentimentos, pois sei que sou mais, por

saberda minha cultura e da cultura do outro, conseguindo
ri ista forma pensar com as duas lógicas sem que uma traga
pr juízo à outra, pois acredito em uma coexistência pacífi-
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ca e tolerante dos sistemas filosóficos e religiosos de cultu
rasdiferentes. Pensoque, quando isto acontece, uma cultu
ra termina enriquecendo a outra na unidade interna do
diferentes, pois os dedos das mãos são diferentes e junto
constituem a força e destreza vital da mão.

Eu sempre fui boçal, pois eu sempre achei que (' li
progresso fosse uma coisa boa, traria o bem eterno ou I

divisão de renda. Eununca gostei de shopping center e a hn
que o progresso é um mero construtor de não lugares, sem
propósito coletivo, semsentido do ponto de vista civi lizatório
que para o africano é sempre incl usivo, voltado para a «()

munidade e a família; já a civilização do shopping
excludente, uma vez que exclui os que não têm poder aqui
sitivo, os que não podem consumir.

O progresso do ocidente abriu uma barreira rnuitr
maior entre aqueles que podem e os que não podem consu
rnir, terminou por cindir uma sociedade que já apresentav
fortes sinais de hierarquização das diferenças, consolidan
do a exploração capitalista, rotulando de selvagens todo
aqueles que não o acompanharam, destruindo os signific 1

dos de algumas culturas mi lenares e consolidando a colo
nização através da globalização. Extinguiu muitos animai I

poluiu e devastou a natureza, criando marcas doentias
crônicas no planeta, não se preocupando com a ecologi I

quase causando a sua destruição.
Eu sempre fui boçal, pois nunca gostei de ordem

Que ordem é esta imposta de cima para baixo, onde quem
manda é quem tem dinheiro e informação? Onde o tempo
é igual a dinheiro, e aqueles que não têm sempre têm qu
seenquadrar?

Que ordem é esta?Que fala das diferenças da cultu
ra brasileira, concordando com a existência de negros e ln
dios na tentativa de criar uma unidade identitária, dizendr
que não exclui, mas que devido às proporções que est 1

culturas são aplicadas na educação, fica claro o precon (I
to e racismo intelectual que resume a cultura brasileira lI(

eixo Rio - São Paulo, chegando no máximo até a Bahia r
Recife e, assim, termina proporcionalmente excluindo ,I

maior parte das manifestações culturais do país.
Que ordem é esta? Que na tentativa de criar um I

unidade identitária termina apagando as raízes africanas c

EMANOEL Luís ROQUE SOARES
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indígenas da cultura brasileira, negando suas origens ou
dando-lhe apenas uma importância folclórica de segundo
plano em relação à cultura ocidental.

Na verdade, o sentido desta ordem e deste progresso
foi sempre numa tentativa de europeizar o Brasil, foi sem-
pre no sentido de enfraquecer, de ocidentalizar, de gerar
uma hegemonia da cultura, onde a negritude e a indignida-
de fossem uma coisa menor. Foi sempre uma tentativa de
apagar as culturas que o Brasil possui. Vide o incentivo às
imigrações de italianos, alemães, europeus em geral, no
século passado e, sendo assim, progresso e ordem estariam
diretamente ligado ao afastamento da verdadeira identida-
de brasileira para a preparação igualitária ao processo
civilizatório europeu.

Verificando esse processo que forma o que chama-
mos de cultura européia ou ocidental, vemos que asciências
do Ocidente foram geradas no âmbito da fi losofia grega,
que desprezou asaparências e optou por uma procura des-
mesurada de coisas essenciais e de busca incansável pela
verdade e pelas luzes, esquecendo-se do turco Heráclito de
Éfeso,o obscuro que firmava todo o conhecimento na luta
entre os contrários como fonte geradora de tudo.

Para Heráclito, entre essência e aparência há uma
intervenção onde os sentidos se invertem sem exclusão,
onde uma é tão importante quanto a outra, no seu pensa-
mento tudo está ligado e os contrários ganham umaim-
portância de serem os geradores do cosmo. Ele percebe a
ligação de tudo em um a partir da força demoníaca e gera-
dora dos contrários, sendo que para ele fIOS homens igno-
ram como o divergente consigo mesmo concorda, harmonia
de movimentos contrários como do arco e da lira. (COS-
TA, 2002, p.198)."

Parao obscuro, o mundo é movido por contradições
dos opostos e é a guerra a geradora do princípio cósmico
que mantém tudo em constante movimento e tensão, que
cria e recria o cosmo em que vivemos.

Estepensamento heracliano que tem como ponto de
p rtida o movimento constante "nos mesmos rios entramos
(I não entramos, somos e não somos" (ibidem) culminando
rorn a guerra dos contrários tem como símbolo de mudan-
(,a o fogo, para ele, sábio é aquele que percebe este movi-
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mento sábio, é aquele que pode ver o lagos, que rege todas
as coisas.

Diz Sodré:

No pensamento de Heráclito, o lagos constitui a or-
dem eterna e imutável das causas (em oposição a uma
ordem, mutável e passageira, consubstanciada na har-
monia visível) mas também a sua medida (metros). À
medida submetem-se, no mundo, a vida e a morte, o
calor e o frio, O novo e o velho. Através dela, o lagos
imprime coerência e lógica às coisas do mundo. Esta
lógica é garantida por uma relação permanente entre o
lagos e o princípio universal primeiro, o fogo, que é a
face dinâmica motriz do lagos. (1988, p. 17).

Heráclito percebe a harmonia invisível do mundo
gerada pela dinâmica dos contrários. Ele sim, valoriza a
aparência no processo estético, valorizando assim o mítico,
o poético,o jogo. Esteconhecimento invisível alimenta a
minha boçalidade, diferentemente do pensamento platôni-
co que valoriza o visível e para o qual o discurso do poeta
e artista não seriaverdadei ro, por estarfechado em si mesmo.

Eu, boçal que sou, aproximei o meu pensamento de
Heráclito, para o qual a própria existência humana é um
fenômeno estético, para ele "o éthos do homem: o daímon"
(COSTA, 2002, p. 199) é o dinamismo que tem o poder de
mudar de criar que é, ao mesmo tempo, essência e aparên-
cia do homem. O grande criador capaz de, por si e consigo
próprio, ensinar e aprender, de transformar-se, de vi r a ser.

De certa forma, o pensamento de Heráclito foi des-
prezado pelo Ocidente que buscou o caminho seguido por
Parmênides, onde somente o ser tinha cunho de verdade e
de ciências, não permitindo a possibilidade do não ser, que
para ele era apenas uma aparência, que não era passivo de
ser conhecido. Estepensamento, já excludente na sua ori-
gem, vai embasar a idéia platônica das essênciascom idéias
perfeitas e como verdade suprema em detrimento as apa-
rências que para Platão era pura doxa não tendo nenhuma
validade para o conhecimento perfeito e matemático, con-
seqüentemente são estespensamentos os pilares da ideolo-
gia e cultura do ocidente.

Porém, foi Nietzsche que, bem antes de Heráclito,
mostrou a inversão dos valores que o cristianismo provocou
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à sociedade atual, pois o justo forte e corajoso deu lugar ao
fraco escravo, covarde e piedoso, de maneira que o homem
moderno sinta vergonha de sua coragem e lute por uma
vida melhor aqui na terra, para que este homem fique apa-
nhando e resignadamente à espera de um julgamento na
hora da morte, um juízo final, em que sejam julgados os
vivos e os mortos, tudo conforme a vontade divina, lá no
céu, perdendo, assim, a vontade pela própria vida, tornan-
do assim a natureza sem valor, pois todos os valores foram
remetidos para um mundo além do físico. Um Deus que
não mora aqui e não satisfaz os nossos desejos,jejuando,
pois os prazeres desta vida são vistos como pecado, comer
é um pecado, fartar-se, degustar é um pecado, ficando em
silêncio perante injustiças, pois o justo, o misericordioso é
o Senhor e o Seu reino estão no céu e os sentidos físicos
aqui na terra nada vale perante a Ele, o nosso Pai. Paraque,
enfim, este homem isole-se e reze, pois só a oração, a
vontade ascética espiritual é vi rtuosa e só ela leva o homem
à salvação.

Para Nietzsche, o mais importante é o homem, a
natureza, o mundo e deixar o amor do homem pelo homem
em um plano inferior é o estúpido e brutal golpe do cristi-
anismo à humanidade, pois:

Amar o homem, pelo amor de Deus neste sentimento
'foi até agora o mais aristocrático e o mais elevado que
já se conseguiu alcançar entre homem. (NIETZSCHE,
1977, p. 78).

Deste modo, a religião cristã na mão do filósofo é
uma arma potente que pode servir tanto para o benefício
dos homens em comum, como pode ser uma arma nasmãos
do dominador, do opressor. A educação, através da reli-
gião, tanto forma como destrói o homem.

Para os fortes, para os independentes, preparados e
predestinados a dominar, nos quais se personificam o
intelecto e a arte de uma raça dominante, a religião é
um meio a mais para suprimir os obstáculos; para po-
der reinar. (Ibidem., p. 78).

A religião cristã serve para apaziguar os súditos pe-
rante os seus dominadores, formando uma consciência co-
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letiva, obediente e submissa, tornando estamaneira de sub-
meter mais pacífica e menos desgastante, evitando atritos
desnecessários, pois se, bem usada, foi a religião o princi-
pal cabo eleitoral do rei, assim como, hoje, é o cristianis-
mo importante eleitor de presidentes.

Eassim, é para Nietzsche, a religião católica, o cris-
tianismo o responsável por paz no coração dos homens para
que em nome de Deus estes não se rebelem e tornem-se
satisfeitos, fazendo com que suas existências fiquem mo-
nótonas e suas almas dóceis e faci Imente submissas.

Cumpre à religião o papel de aplacar a dor dos que
são fracos, dos sofredores; dos molestados, daqueles que
deveriam ter sido abortados pela vida e que agora para o
cristianismo passam a ser os melhores, pois a máxima do
cristão é, quanto mais sofrimento nesta vida melhor e mais
rápido será alcançado o rei no dos céus.

Foi, sem dúvida, segundo Nietzsche, esteo legado da
religiãocristãparaa Eurapa,a inversãototal de todos osvalores.

Enfraquecer os fortes, diminuir as grandes esperanças,
tornar suspeita a felicidade que reside na beleza,
transmutar tudo aquilo que há de independente, de vi-
ril, de conquistador, de dominador no homem, o tipo
mais elevado e melhor sucedido [... ] (Ibidern, p. 82).

Ele também me despertou para o conhecimento de
quem eu sou, foi ele que me fez ver a necessidade
epistemológicaque move a minha curiosidade e minha ânsia
de levar algo para casa, julgando ser este algo um tesouro
do meu conhecimento.

Nós homens do conhecimento, não nos conhecemos;
de nós mesmos somos desconhecidos - e não sem mo-
tivo. Nunca nos procuramos: como poderia acontecer
que um dia nos encontrássemos? Com razão alguém
disse: 'onde estiver teu tesouro, estará também teu cora-
ção'. Nosso tesouro está onde estão as colméias do
nosso conhecimento. Estamos sempre a caminho delas
sendo por natureza criaturas aladas e coletoras de mel
do espírito, tendo no coração apenas um propósito -
levar algo 'para casa'. (NIETZSCHE, 2004, p. 7).

Foi Nietzsche que me alertou paraque eu não contasse
errado, "as doze vibrantes batidas da nossavivência da noss
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vida, do nosso ser" (lbidem) e com isto me afirmei mais bo-
çal, ainda, levando sempre comigo a minha origem, transfor-
mando-me sempre em outra coisa, me acrescentando, porém
sem nunca desacreditar que a cultura na qual eu tenho a ori-
gem tenha menor ou maior valor de conhecimento fi losófico.

Sou um homem negro, antes mesmo de ser acadêmi-
co, sendo que, negro está antes mesmo de ser homem. A
cor e a cultura colocam-me diante dos meus antepassados
africanos, identificam-me, falam por si. Quando um grupo
de estudantes me entrevista sobre assuntos relacionados com
a negritude, a afrodescendência e o candomblé é porque,
mesmo sem que eu diga que sei ou não sobre tal assunto, o
meu estereótipo já Ihes dá uma pista, que pode ser errada,
sobre a minha origem e sabedoria, mas que é um caminho
a ser seguido, caminho este que para mim já é uma respon-
sabi lidade que clama por uma ética.

Aproximei-me do mundo acadêmico, degluti com
voracidade da filosofia ocidental alguns clássicos germânicos

franceses e os transmutei de uma maneira própria que só
um negro, um afrodescendente brasileiro, nascido em Sal-
vador, na Bahia, que sabe como é ser negro e como vivem
os negros, pode fazer. Esta condição coloca-me na obriga-
ão de sempre relacionar o que eu sou com o que faço ou
screvo, torna-me responsável pelos que aqui estão e os

que estão por vir, pois, creio, como Epicuro, que estes que
istão por vi r também são nossos. E este meu sentimento de
r sponsabi lidade e de identidade com a comunidade a qual
pertenço, pois é somente nela, na comunidade, que o eu
me torno igual a outros e a identidade aflora.

Assim, a minha boçal idade leva-me a descolonizar a
minha mente e a dos meus, tornando-se o ponto de tensão
que gera este escrever próprio, onde não há lugar para a
hipocrisia e a transgressão (para com a colônia é uma cons-
í.inte), tendo sempre em vista o resgate da cultura dos ante-
passados, perdida ou desacreditada, por determinação do
rolonizador, que escreveu a história do seu ponto de vista;
t'. um equívoco pensar nas tradições africanas, sem desacos-
lurnar o olhar das tradições ocidentais.

Boçal que sou, percebi que, no Ocidente, após a
I egunda Guerra o termo ideologia estava diretamente liga-
do a um poder sobre a consciência das pessoas, a novas
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formas de dispositivos sociais de policiamento, de
normatividade, de controle social e de autorização do que
é culturalmente válido, do que é erudito, do que é científi-
co. Estesdiscursos ideológicos visam sempre a legitimação
através da razão científica pretensamente neutra dos deten-
tores do poder social. Ex:escola, estado, família, etc.

ParaSodré, nestaépoca:

A idéia de cultura, que surgira como uma tentativa de
unificar os argumentos de legitimação do poder bur-
guês sobre o sentido - à base de um discurso de verda-
de absoluta, porq ue se tratava da demonstração
científica da referência realista, da produção de um
real definitivamente oposto a um imaginário - perde
hoje a sua força para discursos que apagam os esque-
mas clássicos de localização do poder e que põem em
questão os velhos valores. Em outras palavras, a antiga
linguagem de legitimação cede lugar aos discursos da
especialização e da eficácia tecno-científica, através da
contaminação de todo o espaço social pelos signos de
poder. Torna-se assim teoricamente mais oportuna a
distinção entre os conceitos de ideologia e cultura,
entre o poder e seus limites. (1988, p. 56).

Deste modo, aquilo que é cultura, ideologicamente
falando, se opunha diretamente ao mito, pois cultura é real,
científica e racional, é tecnologia, em suma, é o positivismo,
ordem e progresso, negando espaços para o imaginário
mítico do homem e sempre voltada à descoberta de uma
verdade absoluta e universalizante.

Estaideologia seestende por todas asáreasdo conhe-
cimento, falando semprede uma autonomia dos sujeitos com
desligamento do passado,desabilitando asontologias míticas
e dando lugar a uma moral idade regulada pelo psiquismo.

Ela, a ideologia, é a formadora de um discurso no
qual toda a verdade será universal e virá à tona, através das
ciências, que é dominada por quem detém o capital e tor-
na-se o legítimo dono da verdade e do poder, rechaçando
sempre o diferente, isto é, aquele que pense de outra ma-
neira, com outra lógica, os boçais, como eu.

Desta forma, a ideologia vigente censura todo tipo
de pensamento discordante tornando quase impossível pen-
sar africanamente, ser um boçal. Podemos ver isto na fala
de Henrique Cunha:
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Não se pensa aqui na liberdade de expressão das
diversas culturas brasileiras, estas são raramente or-
ganizadas pelo pensamento universitário, geralmente
sequer apresentadas ou minimamente reconhecidas.
As diversas culturas são reprimidas, não representa-
das nos espaços públicos promotores de transmis-
são cultural. O que está em discussão neste texto são
as percepções sombrias que os intelectuais brasilei-
ros conseguem ter destas culturas. Penso que os in-
telectuais nacionais são míopes para estas culturas.
Inexiste preocupação em organizá-Ias nos centros
de representação da cultura nacional. A título de
depoimento, devo dizer que as duas primeiras vezes
que não me senti sufocado, que saí deste estado de
quase asfixia, pela branquidade conceitual sistemá-
tica e ideológica da cultura nacional, foi quando
cursava mestrado em História em Nancy (França) e
depois no Caribe. (2001, p. 8).

É interessante perceber como o BrasiI quer ser mais
uropeu que a própria Europa, pois observando a fala de

, unha [unior, foi na França que ele encontrou mais liber-
oI.ull' para seu pensamento do que aqui, onde existe um
1'1tllciamento para que não fujamos da forma de pensar do
11ilouizedor, onde os intelectuais usam a coleira da referên-
t 1.1 bibliográfica para submeter o pensamento de seusdiscí-
I'lIlo~não permitindo a estes uma forma original de pensar
,!III não venha da Europa, pois para estes tolos fora dela
11111há cultura.

É esta a forma em que se manifesta o racismo episte-
1I1111ogicoe intelectual brasileiro, discrimina a si mesmo,
u.i hasecultural afro e indígena, tomando como única ver-

.1.1111· forma de fazer ciências de educar, pensar e filosofarI" urna européia.
Outra coisa que fica latente neste processo racista é

'1'11 lodos que ousam pensar diferente desta elite intelectu-
ti 11,\visão estreita e tida como racista é preconceituoso.

O europeu é compulsório no Brasil. Quase somente
ele (europeu) pensa culturalmente. Quando não dire-
tamente, fica como fantasma assombrando os pensa-
mentos. Todos devem pensar através dele, quer pelo
menos pela obrigatoriedade bibliográfica. Não são lidos
intelectuais africanos nas universidades brasileiras. Nem
mesmo reconhecem a existência destes. (Ibidem).
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A "boçal idade" (ou a "africanidade") era a garantia d
persistência de valores tradicional-comunitários mítico
E são africanos ou próximos a africanos aqueles qu
fundaram, em data imprecisa do século XIX, o primeir
terreiro nagô (egbé) na Bahia. (SODRÉ, 1988, p. 125).

A minha boçalidade me permite o reconhecimento
das diferenças entre os cânones estéticos eu ropeus e os
cânones estéticos africanos sem tirar deste a mesma quali-
dade e eruditos da estética européia.

Para mim o simbólico vale mais que a realidade,
não existe a prova do real, e sim, o significado, o símbolo,
vida e morte não são estados de evolução ou progresso do
espírito, como queria Kardec, e sim, na minha boçal idade
africana, somente troca simból ica de estado biológico, pois
o ancestral morto estará sempre presente como um parcei-
ro, um fortalecedor do axé comum a todos os vivos e mor-
tos. O axé é energia vital para existência e transformação, é
o dinamismo que move a tudo e a todos.

A minha boçalidade me permite pensar na força do
jogo do faz-de-conta, da malandragem pedagógica, da ca-
poeira, no mistério do segredo, na sedução do enigma, na
força de Exu como princípio individual e da comunicação
que leva a energia, o axé entre o orum e o aiê, o mensageiro
entre mundos e grande provocador capaz de gerar uma dis-
cussão filosófica de cunho pedagógico sobre a relatividade
da verdade a parti r de uma bri ncadei ra.

Desta maneira, ser boçal é ser livre para criar sem
. coleiras, nem ideologias determinantes de pensamento,

poder "respirar" como diz Cunha, é viver sem quererforçar
a revelação do segredo, é valorizar a "sedução", como diz
Sodré, é viver sem o grande categórico da ideologia moder-
na, onde tudo tem que ser dito.
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Por isso, eu sempre fui e vou continuar sendo um
boçal. Em busca de um conhecimento ancestral, de um
filosofia africana.
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A FILOSOFIA E SUA RELAÇÃO COM A PRODUÇÃO
DE PENSAMENTOS SOBRE A INFÂNCIA

FLÁVIA ALVEs DE 50USA

Falar do Outro implica que há Um que é?Tem qua-
lidades que o definem, qualidades estabelecidas por dis-
cursos, por culturas, por academias, por parâmetros, por
sentido comum? E, portanto, há um Outro também defini-
do? É impressionante como o conhecimento é passível de
interpretações, as mais diversas, e que estas ora se
complementam, ora divergem. Eo mais interessante é que
isso resulta em uma grande riqueza para a história, pois nos
faz perceber que o conhecimento sobre um determinado
objeto nâo é único e "verdadeiro", mas sim construído com
baseem compreensões, interessese valores próprios de um
determinado contexto histórico.

Parainício de conversa, quero colocar alguns pensa-
mentos que representam algumas concepções que estâo
enraizadas em nosso imaginário no que concerne à criança.
É muito comum ouvir as pessoasfalarem asseguintes frases
em relação às crianças: "As crianças são o futuro do ama-
nhã". "As crianças são o futuro da nação". "Você tem um
belo futuro!" "O que você vai ser quando crescer?" Recor-
do-me de um programa de televisão, a que assisti no início
deste ano (2005), em que o apresentador conversava com
uma criança, já quase adolescente, sobre a sua carreira de
ator, e o interessante é que o pri mei ro sempre se referia ao
segundo como perspectiva de futuro, de vir a ser, ou seja,
ele falava: "você tem um grande futuro!"; "você vai ser um
grande ator!" E,paracompletar, ele é fi lho de um comediante
bastante conhecido; então, as falas também se voltavam
para uma relação direta da criança com o pai: "Você tem
tudo para ser igual ao seu pai"; e inclusive, o chamavam
pelo nome do seu pai no diminutivo. Ao assistir a est
programa, não me contive em fazer uma reflexão sobre as
falas e os significados que estão por trás dessas idéias. N
minha perspectiva, a situação transmitia a idéia de que esta
criança ainda não vive a experiência de ser, por sua vez,
não tem a sua própria história, não tem identidade própri .
A partir deste exemplo e relacionando com as leituras que
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venho fazendo, me pergunto: de onde vem essa idéia sobre
a criança, que teses podem ter influenciado nessas concep-
ções da criança como uma possibilidade de ser alguma coi-
sa, de que ela ainda não é, mas que com o tempo ela pode
ser, ou seja, quando adulta ela pode ser o que se deseja que
ela seja. É como se a criança fosse um ser incapaz, inocen-
te, imaturo, e que não tem capacidade de ser no presente,
ela não inaugura uma história. Essas falas denunciam um
pensar sobre as crianças que as colocam como sujeitos à
margem da história, pois ainda não são, mas têm possibi li-
dades de ser. E o que é necessário para ser? E, aliás, o que é
ser criança? Como isso vem se construindo historicamente?
Como a história social da infância vem contribuir para esse
pensar? E qual a contribuição da Filosofia?

Os filósofos gregos da época clássica deixaram um
grande e importante legado para a educação, do qual preci-
samos nos apropriar para a partir dele indagarmos sobre a
sua influência na nossa educação. Kohan (2003)1 - com
base nos estudos de Golden (Children and Childhood in
Classical Athens, 1990), deu ênfase aos discursos voltados
para a fi losofia da educação propostos por Platão em seus
diálogos". procurando delinear um certo conceito de infân-
cia que, segundo ele, foi amplamente reproduzido e prati-
camente não foi problematizado no desenvolvimento da
Filosofia da Educação ocidental.

Se pararmos para pensar, a Pedagogia tem priorizado
e reproduzido algumas idéias dominantes sobre a infância,
a exemplo das que foram citadas anteriormente, sem antes
indagar, problematizar sobre tais concepções. E esse tipo
de atitude gerou e tem gerado um pensar a i nfância na edu-
cação com algumas visões arraigadas, as quais têm estado
presente nas políticas educacionais brasileiras e nas práti-
cas educativas para a infância. Para além disso, tem impli-
cado também no desenvolvimento de pesquisas voltadas

I Walter Kohan, em seu livro Infância. Entre Educação e Filosofia, tem
como tema principal a infância, e sua preocupação primordial é a prática
educacional e a problematização do modo habitual de pensar as interfaces
entre infância, filosofia e educação. Propõe-se, dentro da história da
I ilosofia Ocidental, a percorrer um caminho que vem desde os gregos,
passando pela modernidade e chega aos contemporâneos.
I Para tanto, o autor selecionou os seguintes diálogos: Alcibíades I,
(,6rgias, A República e as Leis.

PE GAMUM
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para compreender a criança, pois, por muito tempo, tem-se
priorizado uma perspectiva "adultocêntrica", ou seja, nos
voltamos para a criança com o olhar e fala do adulto, não
permitindo a fala dessascrianças sobre o que pesquisamos.
É como se elas não fossem capazes de falar de si mesmas,
do que sentem, do que pensam, como vivem.

Interpretando Platão, a idéia central de Kohan sobre
a infância é de que ela estádiretamente relacionada com as
intencional idades pol íticas, logo estava estritamente Iigada
ao processo de educação da pólis:

Nossa tese é que a infância era parte indissociável de
algo que constituiu um problema fundamental para
Platão e que em seus diálogos pode se constituir tanto
os traços fundamentais de tal problema quanto a solu-
ção conceitual proposta por Platão. O problema ao
qual aludimos é concreto e situado: entender, enfren-
tar e reverter a degradação cultural, política e social da
Atenas de seu tempo. (lbidem., p. 27).

Platão pensava a infância como diretamente relacio-
nada com a educação, e com o objetivo de, através de uma
política da infância, ter uma pólis mais justa e melhor, ou
seja, com uma infância bem educada há a possibilidade de
uma geração melhor e que atenda aos anseios da geração
anterior. "A infância é o material dos sonhos políticos a
realizar. A educação é o instrumento para realizar tais so-
nhos" (KOHAN, 2004, p. 53). O autor destaca e chama a
tenção para algumas concepções que ficaram e que repre-
sentam uma determinada visão sobre a infância:

a) a primeira marca que distinguimos no conceito pla-
tônico de infância é a possibilidade quase total, e en-
quanto tal, a ausência de uma marca específica; a
infância pode ser quase tudo; esta é a marca do sem
marca, a presença de uma ausência; b) a segunda mar
ca é a inferioridade, frente ao homem adulto, cidadão
e sua conseqüente equiparação com outros grupos so
ciais, como as mulheres, os ébrios, os anciãos, os ani
mais; esta é a marca do ser menos, do ser desvalorizado,
hierarquicamente inferior; c) em uma terceira mar a,
ligada à inferior, a infância é a marca do não-importan
te, o acessório, o supérfluo e o que pode se prescindir,
portanto, o que merece ser excluído da pólis, o qUI'
não tem nela lugar, o outro depreciado; d) finalmente,

118



A FILOSOFIA E SUA RELAÇÃO COM A PRODUÇÃO DE PENSAMENTOS
SOBRE A INFÃNCIA

a infância tem a marca instaurada pelo poder: ela é o
material de sonhos políticos; sobre a infância recai um
discurso normativo, próprio de uma política que ne-
cessita da infância para afirmar a perspectiva de um
futuro melhor. (2003, p. 33).

É importante ressaltara riqueza de interpretação que
cada uma dessasmarcas traz e que estão presentes no nosso
dia-a-dia quando nos relacionamos à infância. As institui-
ções responsáveis por pensar a educação e políticas públi-
cas para estegrupo sempre em suasfalas, idéias e programas
deixam transparecer que a criança é um ser de possibilida- .
des, de perspectiva, de responsabilidade futura. Os adul-
tos são sempre convidados a pensar, a refletir sobre a
infância, mas as crianças não são suscitadas a refletir so-
bre si e sobre o mundo em que vivem. Mas, por que essa
prática? Seu pensamento, por acaso, não tem sentido para
o mundo adulto? As crianças não devem se intrometer nos
assuntos de adultos, nem mesmo quando elas estão sendo
o centro do assunto? Quanto a isso, uma idéia tradicional
que tem predominado é que os outros as observam como
incapazes de pensar algo lógico e proveitoso sobre a
experiência da vida, pois é como se a criança fosse unica-
mente um ser de criações, fantasias, e que, portanto, não
deve merecer a devida atenção dos adultos. Porém, isso
está baseado em um pensamento etnocêntrico, na pers-
pectiva de como é difícil considerar o olhar, o ponto de
vista do outro, principalmente quando este outro, históri-
ca e socialmente é pertencente a um grupo marginalizado
da sociedade, a exemplo das crianças e dos idosos. Am-
bos representam as extremidades da vida. O primeiro, por
ser a janela que se abre para a vida, por inaugurar, por
trazer novos sentidos à vida, possibi Iidades, mas, por ou-
tro lado, é "imaturo"; o segundo, por ser ajanela que está
próxima a se fechar para o mundo, embora represente a
erteza de experiência vivida, marcas das memórias mui-

tasvezes desvalorizadas pelas novas gerações. Para com-
plementar essadiscussão, no que concerne à criança:

[...] a criança é uma etapa da vida, a primeira, o come-
ço, que adquire sentido em função de sua projeção no
tempo: o ser humano está pensado como um ser em
desenvolvimento, numa relação de continuidade entre
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o passado, o presente e o futuro. A intervenção educa-
cional tem um papel preponderante nessa linha contí-
nua. Ela se torna desejável e necessária na medida em
que as crianças não têm um ser definido: elas são,
sobretudo, possibilidade, potencial idade: elas serão o
que devem ser. (KOHAN, 2004, p. 53).

As reflexões que este autor traz da infância a partir
do período clássico, vêm colocar em questão a tese de Ariês
(1981), que defende a invenção moderna do sentimento de
infância. Segundo Ariês,

[... ] a descoberta da infância começou sem dúvida no
século XIII, e sua evolução pode ser acompanhada na
história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI.
Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se par-
ticularmente numerosos e significativos a partir do fim
do século XVI e durante o século XVIII. (1981, p. 65).

Contudo, é necessário e fundamental, segundo Kohan,
considerar que

Ariês situa a invenção da infância numa "história das
mentalidades"que excede amplamente um registro
discursivo como o dos Diálogos de Platão. Certamente
essa diferença diminui a tensão, mas não a supera. Por
isso moderamos a tese central de Áries. Concordamos
em que o sentimento de infância que temos hoje, em
boa parte herdado da modernidade, não existia como
tal antes desse momento histórico. (2003, p. 22).

Então, de acordo com Walter Kohan, o que se terá com
o pensamento de Aries não é a invenção de uma infância, mas
sim a de uma infância moderna. Uma crítica a fazer seria a de
que seus estudos se voltaram para uma determinada realidade
daquela época, pois suas interpretações estão relacionadas à
criança e a família burguesa. Portanto, não podemos, principal-
mente nos dias de hoje, uti lizar e generalizar essa interpretação,
considerando que cada realidade tem as suas especificidades,
tem a sua história, a sua cultura, a sua maneira de construir os
significados da vida, a sua forma de ver o mundo. Na verdade,
a concepção de que a criança era considerada um adulto em
miniatura, e que esse sentimento foi mudando no decorrer da
modernidade, de acordo com "as novas formas de falar e sentir
dos adu Itos em relação ao que fazer com as crianças"
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(GHIRALDELLI, 2005, p. 3), foi bastante utilizada como uma
concepção verdadei ra e Ú Itima por alguns estudiosos da ed uca-
ção. Mas, atualmente, existem alguns autores contemporãneosê
que estão pensando esse processo histórico e colocando em
questão algumas ideologias dominantes. Afinal, a infância é
uma invenção, construção, ou uma experiência constantemente
modificada e interpretada de distintas maneiras?

Para além dessas concepções, devemos considerar
uma outra, que muito influenciou a educação, principal-
mente a educação das crianças, e que pode contribuir para
a nossa compreensão. O pensamento de Rousseau tem ori-
gem na modernidade, com uma proposta diferente do pen-
samento de Santo Agostinho (IV) e Descartes (XVII), porém
com forte influência de Platão, pois continua com a mes-
ma Ii nha de pensamento deste.

Santo Agostinho viu a criança imersa no pecado, na
medida em que, não possuindo a linguagem ("infan-
te": o que não fala - portanto, que não possui logos),
mostrar-se-ia desprovida da razão, esta, o reflexo da
condição divina em nós, adultos. Descartes, viu a ida-
de não-adulta como uma época do cultivo da imagina-
ção, dos sentidos e sensações e da aceitação acrítica
das tradições, postas pelos preceptores, tudo o que
macularia nosso pensamento, conduzindo-nos mais
tarde, uma vez adultos, à dificuldade no uso da razão
e, portanto, ao erro. (GHIRALDELLI, 2005, p. 1).

Para compreender seu pensamento é preciso conside-
rar as mudanças estruturais da sociedade, tanto em relação
aos aspectos econômicos, sociais e culturais, e sua influên-
cia do Iluminismo (XVIII) - movimento que se propõe a
uma êrítica às concepções absolutistas e religiosas, colocan-
do a razão como de fundamental importância para se pensar
a realidade, e também inaugura um outro sentido ao ho-
mem, colocando-o como centro e não mais Deus. A partir
do Iluminismo se desenvolve toda uma crença de que através
da educação o homem pode melhorar, ou seja, o homem se
faz pela educação. Portanto, Rousseau", pensa a infância como

l A exemplo de Deleuze, Kohan (2003, 2004), Larrosa, dentre outros ...
4 Este é um dos mais radicais representantes do Iluminismo. Sua obra,
Emilio ou da Educação, publicada em 1762, influenciou um pensar a
infãncia e também a educação das crianças.
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[... ] uma fase natural de desenvolvimento espontâneo.
Consiste na verdadeira identidade da criança. Tudo o
que atinge, fere, agride esse desenvolvimento espontâ-
neo e sadio, faz com que a infância desapareça. (PEREI-
RA, 2005, p. 3).

Elechama a atenção para a infância como forma par-
ticular do ser humano, período em que deve ser amada, e
também preservada, considerando a natureza boa que ele
atribuía a criança. Percebe-se a noção de pureza e inocên-
cia atribuída a essafase.

Para Rousseau havia que se buscar no homem o ho-
mem e na criança a criança. Com maneiras próprias de
olhar e de sentir, a infância seria, ainda, objeto a ser
descortinado. Substituir o olhar infantil pela razão adul-
ta seria perturbar a maturação natural exigida pela or-
dem do tempo. (BOTO apud PEREIRA, 2005, p.l0).

É pertinente salientar que suas idéias vão ser disse-
minadas no espaço da educação, visto que fundamentou as
idéias de Pestalozzi (1746-1827), que influenciou o pensa-
mento educacional do século XIX, e do Friedrich Froebel
(1782-1852), responsável por criar os famosos jardins de
infância, que até hoje ainda são utilizados nas estruturas
das escolas brasi lei rasvoltadas para a criança.

Com as mudanças que se instauraram na moder-
nidade, em relação ao sentimento de infância, a relação da
família com a criança, e os espaços de aprendizagem vão
sofrer modificações, ou seja, seantes ascrianças aprendiam
em um ambiente informal e familiar, a partir da moder-
nidade elas passama desenvolver a aprendizagem em insti-
tuições de ensino: asescolas. É oportuno ressaltar também
que a Revolução Industrial, que tem início na Inglaterra,
em meados do século XVIII, e a Revolução Francesa, ocor-
rida no final do século XVIII, vão corroborar para essas
mudanças no que concerne ao processo educativo, dentre
outras. Mas, o que vai significar, neste momento, a escola
para a infância? Qual a importância da escola para o desen-
volvimento de um pensamento sobre a infância?

Paraajudar nessareflexão em busca de uma melhor
compreensão do presente será visitada a idéia de Michel
Foucault sobre a instituição escola, na perspectiva da rela
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ção desta com a Infância. Foucault prioriza em seus traba-
lhos a abordagem histórica, principalmente as mudanças
que aconteceram na sociedade ocidental entre os séculos
XVIII e XIX, momento de desenvolvimento das sociedades
capitalistas e das ciências humanas. Seu objetivo é analisar
minuciosamente, a partir da obra Vigiar e Punir, os proces-
sos de poder, punição e disciplina que se instauraram nas
instituições disciplinares modernas (fábrica, hospital, quar-
téis, prisões, escolas etc) e que se estendem por todas as
redes sociais. Ao pensar a modernidade, este autor diferen-
temente de Áries - que desenvolve sua pesquisa focalizan-
do o sentimente e mental idades da vida privada -, e também
do que pensou Rousseau,vai elaborar os seusestudos com
base na dimensão do Estado, considerando todos os espa-
ços onde se exerce o poder. Para a relevância deste traba-
lho, darei destaque ao aspecto disciplinar da escola.

ParaFoucault,

[...] muitos processos disciplinares existiam há muito tem-
po: nos conventos, nos exércitos, nas oficinas também.
Mas as disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos
XVII e XVIII formas gerais de dominação. (2002, p. 118).

No que se percebe, ele tenta entendê-Ia a partir de
um conjunto de instituições modernas que tem suas ori-
gens, no caso da escola, nos conventos religiosos:

[... ] o modelo de convento se impõe pouco a pouco;
o internato aparece como o regime de educação se-
não o mais freqüente, pelo menos o mais perfeito;
torna-se obrigatório em l.ouis-le-Grand quando, de-
pois da partida dos jesuítas, fez-se um colégio modelo.
(lbidern., p. 122).

o conjunto de instituições disciplinares torna os
corpos dos indivíduos dóceis e úteis mediante a enorme
quantidade de minuciosos atos de vigilância, punição e re-
( ompensas. Muitas destas instituições passama ser contro-
l.idaspelo poder estatal, maso micropoder nelas produzidos
',e' estende para além do controle estatal. Podemos perceber
io.soa partir da escola, que cria vários hábitos disciplinares
" formas de punições e exames para as crianças e destas
p.issarn a reproduzi-Ias no espaço da família. Portanto, a
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disciplina é a maneira como se exerce o poder, uma tecno-
logia de poder,

[... ] é uma invenção teórica que permite pensar como
funcionam algumas instituições modernas, quais são
os mecanismos que regulam - o estatuto e o regime
que adquirem - as relações entre o saber e o poder nas
sociedades que abriga tais instituições onde circulam
crianças. (KOHAN, 2003, p. 70).

Verifica-se que o sentimento de infância continua a
ser produzido socialmente, só que agora mais intensamen-
te no ambiente da escola, que para Kohan

[...] onde talvez o sentimento de infância tenha tomado
mais força tenha sido em uma instituição nova, com
complexos dispositivos de poder em um marco de
confinamento e exclusão: a escola. (lbidern., p. 68).

Então, percebe-se que a intensidade da elaboração
da escola com todos esses elementos disciplinares, caracte-
rísticos da modernidade, vão corroborar para a elaboração
de uma:

Pedagogia como ciência, como moral e como política
do conhecimento, como uma série de discursos inte-
ressados em estudar e conhecer as crianças, seu corpo,
seus desejos, seus brinquedos, seu pensamento, suas
capacidades intelectuais, acoplada a uma outra série
de práticas discursivas e não-discursivas em que esses
saberes se entrecruzam com dispositivos de poder e de
comunicação tendentes a produzir um tipo específico
de criança, uma forma particular de subjetividade in-
fantil. (lbidern., p. 94).

Isso está colocado de acordo com a idéia de Foucault
de sujeito individualizado, que é produzido a partir de sua
relação com as instituições disciplinares da modernidade, pois
a noção de indivíduo surge objetivada num campo de saber.
Este autor, diferentemente da visão de sujeito transcendental
de Kant, defende o sujeito enquanto histórico, e de experiên-
cia. A partir deste pensamento se entende que 1/[... ] a subjeti-
vidade é essencialmente fabricada e modelada no registro social"
(GUATIARI e ROLNIK, 1986, p. 31).
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Nesse processo de produção de subjetividade, tem-
se as várias possibilidades de elaborações infantis, exata-
mente porque o sujeito é uma construção a partir de suas
experiências. A parti r desta perspectiva, ressalto pensadores
contemporâneos que vêm contribui r com outros conceitos
e lugares sobre a infância, ou seja,

[...] que a infância não é apenas uma questão cronológi-
ca: a infância é uma condição da experiência. É preciso
ampliar os horizontes da temporal idade. (AGAMBEN
apud KOHAN, 2004, p. 54).

Agamben propõe, a parti r das leituras em Aristóteles e
Heráclito, não mais pensar só no tempo sucessivo (chrónos),
mas ousar perceber, também, o tempo enquanto intensidade,
o que não é numerável, nem sucessivo (aión). Relacionando
esse pensamento com a infância, Kohan considera que

[... ] o próprio da criança não é ser apenas uma etapa,
uma fase numerável ou quantificável da vida humana,
mas um reinado marcado por outra relação - intensiva-
com o movimento. (lbidern., p.55),

em que o tempo não está relacionado com a sucessão nem
consecutividade, mas a intensidade da duração.

Na mesma linha de raciocínio, o filósofo Deleuze
propõe dois modos de temporalidade: a história e o devir.
Ambos, bem diferentes. De um lado você tem as condições
e os efeitos, a continuidade (chrónos), que para ele seria a
história - que é distinta da experiência; do outro lado, se
teria o acontecimento, a criação, o descontínuo (aión), que
seria, então, o devi r - as linhas de fuga. O devir, portanto,
eria o que escapa ao que está instituído, unificado, ao que

nos aparece como naturalizado. Kohan, ao interpretá-Ia,
coloca a seguinte afirmação no que concerne à criança:

Por isso, o devir, o acontecimento e a experiência são
verbos em infinitivo e não conjugados ou substantivo.
Por isso, a infância ou criança não são propriamente
acontecimentos, mas o devi r criança [...] (Ibidem., p. 61).

Para se compreender melhor a idéia de Deleuze, é ne-
( ssário entendermos como ele pensa os espaços políticos de
urna sociedade: de um lado, estão os espaços da macropolítica,
cio outro, os espaços da micropol ítica. O primei ro corresponde
.10 Estado, os segmentos molares, concêntricos, totalizantes.
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o segundo seriao que não é centralizante, ou seja,o que ele
denomina de segmentosmoleculares, o rizoma. Os dois coe-
xistem na sociedade e no indivíduo, não têm como habitar os
espaçosda macropolítica sem habitar o da micropolítica. Se-
gundo Deleuze, citado por Kohan,

[... ] o que os diferencia não é tanto uma questão de
tamanho ou de escala, mas de massa, vibração e fluxo.
Enquanto os segmentos molares concentram, centrali-
zam e totalizam, os fluxos moleculares vazam, esca-
pam à captura, se conectam na diversidade, fogem da
centralização e da totalização. Uma sociedade, uma
instituição, um indivíduo são atravessados por linhas
de um e de outro tipo. (lbidern., p. 61).

As idéias abordadas neste texto sobre a infância são
perti nentes para se tentar pensar atual mente nesses seres
tão conhecidos, masque ao mesmo tempo nos parecem tão
desconhecidos. Os passosescolhidos para trilhar esseper-
curso (não no sentido linear, mas sim enquanto aconteci-
mentos e experiências), remonta o pensamento clássico
ocidental, tendo como protagonista a filosofia. Essaesco-
lha não é casual, mas intencional e de suma importância,
dada a infl uência dos saberesclássicos na formação do pen-
samento moderno e contemporâneo. As idéias de Platão
sobre a criança deixaram marcas que repercutem até hoje
no imaginário social dos adultos e conseqüentemente nas
políticas educacionais, nas instituições de ensino, na rela-
ção adultolcriança, no ato de pensar sobre a criança, na
produção de subjetividades infantis. Contudo, é pertinente
ressaltara contribuição dos pensadores contemporâneos no
que concerne a um pensamento crítico sobre essas idéias
que foram tão reproduzidas e romantizadas sem serem
problematizadas. Portanto, perceber a infância não só como
uma fase contínua, mas também como uma experiência é
uma boa partida para se inaugurar novos conceitos, novos
lugares para a infância. Essaperspectiva pode instaurar um
novo caminho para sepensar a educação dascrianças, prin-
cipalmente, porque se passaa entender que não existe um
conceito homogêneo e verdadeiro sobre a infância, massim
que ele é produzido socialmente. O que vem suscitar um
pensar a educação numa perspectiva singular, consideran
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do asdiversidades das experiências que vivem ascrianças,
e que, por sua vez, necessitam ser ouvidas, sentidas e pen-
sadas,considerando a sua real idade, os seus referenciais de
mundo. A educação não tem sentido sendo elaborada a
parti r de uma perspectiva adu Itocêntrica, é importante va-
lorizar as opiniões das crianças, percebemos que crianças
são essas,o que estão pensando sobre sua realidade.
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o ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DA PEDAGOGIA
E O CONCEITO DE CAMPO DE BOURDIEU

ISABEL MAGDA SAID PIERRE CARNEIRO

Introdução

Esteartigo reflete sobre o estatuto epistemológico da
Pedagogia, discussão que vem sendo desenvolvida no Pro-
grama de Mestrado em Educação Brasileira da Universida-
de Federal do Ceará - UFC. Trata-se de uma primeira
aproximação do tema a partir da noção de "campo" desen-
volvida por Pierre Bourdieu.

A Pedagogia tem sido, historicamente, marcada por
muitos impasses, não apresentando um consenso acerca
do seu campo específico de investigação. As principais
dificuldades residem no fato de que ela não apresentaria
requisitos de "cientificidade"; seria uma "tarefa" voltada
para a prática, estando mais no âmbito da intuição e da
arte do que na lógica da ciência; não teria objeto de estu-
do próprio porque o fenômeno educativo é pluridi-
mensional, bem como não disporia de um sistema claro e
coerente de conceitos.

Essavisão traz o entendimento de que a Pedagogia é
um conjunto de enunciados baseados em outras áreas de
conheci mentos (Sociologia, Filosofia, Psicologia etc) ou em
uma filosofia, sendo compreendida como o modo de ensi-
nar e não uma ciência do fenômeno educativo. Essedilema
se caracteriza pela busca de autoridade científica e reco-
nhecimento social, aspectos essenciais na autonomia do
campo de saber.

Considerando essedebate, torna-se relevante apre-
sentar aspectosda história que marcam os conflitos da cons-
trução da Pedagogia como campo epistemológico. Nesse
sentido, este texto encontra-se organizado em três tópicos:
o primeiro trata de uma breve apresentação do conceito de
"campo" em Bourdieu (2004). O segundo registra-sealguns
elementos da história da Pedagogia, trazendo pistas para
sua definição como Ciência da Educação. Epor último são
as reflexões fi nais.



o ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DA PEDAGOGIA E O CONCEITO
DE CAMPO DE BOURDIEU

Um Breve Conceito de Campo

Na visão bourdiesiana, aspráticas sociais acontecem
dentro de um ambiente determinado, denominado de "cam-
po". Este, definido como um espaço social' de produção
de bens simbólicos e permeado por relações de poder ex-
pressaconflitos, lutas, consensos entre os diversos agentes
que, dispostos hierarquicamente, disputam o domínio de
bens como forma de legitimidade e prestígio. Por exemplo,
o campo da ciência se evidencia pelo embate em torno da
autoridade científica e o campo da arte pela concorrência
em torno da questão da legitimidade dos produtos artísticos.

A construção da representação do campo advém do
modo como os agentes ou grupos são distribuídos em fun-
ção de sua posição e a partir do volume global de capital
(cultural, social, econômico, político, artístico, esportivo
etc), fazendo com que asdistâncias espaciais se equivalem
adistâncias sociais. É como num jogo de xadrez, em que o
indivíduo age ou joga segundo sua posição social, lutando
paraconservar ou conquistar mais posições. O exemplo que
remete a essaquestão refere-se às posições de prestígio e
uperioridade vivenciados pelos cursos de licenciatura (Le-

tras, Pedagogia, História etc.) existentes no interior das
Universidades (campo acadêmico). Por esta lógica, o pro-
fissional formado por um determinado curso tem mais "au-
toridade" que um outro estudante que concluiu outros cursos
- mesmo que possuam diplomas iguais.

No interior desse espaço, a comunicação entre os
indivíduos acontece numa "interação socialmente estru-
turada"; isto é, os agentes da "fala" comunicam-se a partir
de posições sociais que já se encontram objetivamente
estruturadas. Aqui,

[...] o ouvinte não é o 'tu' que escuta o 'outro' como
elemento complementar da interação, mas se defronta
com o 'outro' numa relação de poder que reproduz a

I A expressão "espaço social" assinala uma ruptura com as representa-
~Il s tradicionais da hierarquia social fundadas sobre uma visão pirami-
d,11da sociedade. Para Bourdieu (2005), as classessociais não existem.
I) que existe é "um espaço de diferenças, no qual as classesexistem de
.ilgum modo em estado virtual, não como um dado, mas como algo que
I' trata de fazer" (p.27).
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distribuição desigual de poderes agenciados ao nível da
sociedade global. (BOURDIEU In ORTIZ, 1994, p.13).

Assim, o campo é lugar de umaluta mais ou menos
declarada pela definição dos princípios legítimos de divi-
sãodo campo fazendo com que as relaçõesentre os agentes
reproduzam as questões objetivas da sociedade (BOUR-
DIEU, 2004).

Nesse sentido, um dos critérios que permitem am-
pliar ascorrelações de forças existentes no campo é a cons-
trução de um discurso legítimo o qual só acontece pela
concentração de um capital simbólico de reconhecimento:
não é qualquer um que pode dizer ao outro qualquer coisa
em qualquer lugar e em qualquer circunstância. É preciso
que o discurso dos agentes já tenha sido previamente reco-
nhecido como tendo o direito de falar, que os lugares e as
circunstâncias já tenham sido predeterminados, enfim, que
o conteúdo e a forma já tenham sido autorizados.

No espaço de produção da ciência - campo científi-
co - as relações são repletas de forças, disputas e estratégias
que visam beneficiar interesses específicos dos participan-
tes. O capital se refere à autoridade científica e a luta que
se trava entre os agentes é uma disputa em torno da legiti-
midade da ciência:

É o campo científico, enquanto lugar de luta política
pela dominação científica, que designa a cada pesqui-
sador, em função da posição que ele ocupa, seus pro-
blemas indissociavelmente políticos e científicos, e seus
métodos, estratégias científicas que, pelo fato de se
definirem expressa ou objetivamente pela referência
ao sistema de posições pol íticas e cientificas constitutivas
do campo cientifico, são ao mesmo tempo estratégias
políticas. (BOURDIEU in ORTIZ, 1994, p.126).

Os pesquisadores que desfrutam de posições hierar-
quicamente reconhecidas como dominantes dispõem
de maior capital cientifico, possuem individualmente
maior celebridade e prestigio [... ] (BOURDIEU in
ORTIZ, 1994, p. 21).

No entanto, tais conflitos não ocorrem apenas no
nível epistemológico, mas também no âmbito da política,
fazendo perceber que quando setrata de ciência esseé um
aspecto que não pode ser desconsiderado:
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A Pedagogia enquanto campo também constitui um
espaço no qual há diversos interessesem jogo e os "jogado-
res", a partir de posições já consolidadas, lutam para con-
servarou conquistar mais posições. Isto fica mais explicitado
na falta de consenso/ entre o movimento de educadores-
ANFOPP e FORUMDIR4 e o Conselho Nacional de Educa-
ção - CNE acerca da definição das Diretrizes Curriculares
para os cursos de Pedagogia, demonstrada a existência de
uma crise que vem provocando uma certa inquietude entre
esses profissionais da Educação no Brasil. Essecenário é
interpretado como uma relação de disputa em função de
projetos com direções antagônicas:

De um lado a posição de parte dos órgãos oficiais,
separando o ensino da Pedagogia e, de outro, a repre-
sentação acadêmica, entendendo o ensino integrado à
Pedagogia. (SILVA, 1999, p.148).

Na realidade, os agentes que ocupam posições de
dominação e buscam o poder em um determinado "cam-
po" podem tornar difíci 10 diálogo e, conseqüentemente, o
"acordo" entre o científico e o político.

Pedagogia: a Busca de um Estatuto Científico

A palavra Pedagogia oriunda do grego (paidagogia),
é a teoria e ciência da Educação e a arte de ensinar. Elaestá
relacionada ao ato de condução de saber, preocupando-se
om os meios, com as formas e maneiras de como levar o

indivíduo ao conhecimento (GUIRALDELLI,1987).
Na Grécia Antiga, os pedagogos- eram os "escravos"

ou servos a quem os atenienses confiavam ascrianças. Eles
I vavam ascrianças aos locais onde havia a relação ensino-

J Apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia ter
-ldo regulamentada, recentemente, (13/12/2005) pelo Conselho Nacio-
1\,11 de Educação - CNE, a ausência de consensos acerca da formação do
p,'dagogo deve continuar, principalmente no que diz respeito à polêmi-
1,\ bachareladol licenciatura.
I Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação.
1 lórum de Diretores das Faculdades 1 Centros de Educação das Univer-
.ld,ldes Públicas do país.
\ I e pais, paidós ~ criança; agein ~ conduzir

PERGAMUM
UFC/BCCE
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aprendizagem; não era exclusivamente um instrutor, ao co-
ntrário, era um condutor, alguém responsável pela melhoria
da conduta geral do estudante, moral e intelectual. Ou seja,
o.tescravo pedagogo" tinha a norma para a boa educação;
se, por acaso, precisassede especialistas para a instrução-
e é certo que precisava =, conduzia a criança até lugares
específicos, os lugares próprios para o "ensino de idiomas,
de gramática e cálculo", de um lado, e para a "educação
corporal", de outro.

Em Roma, essaconfiguração muda quando os escra-
vos se tornam os próprios gregos. Nesse caso, o escravo
pedagogo como era portador de uma cultura superior à dos
seusdom inadores não só conti nuou a agir como" cond utor
de crianças", mas também assumiu funções de preceptor
(mestre encarregado da educação no lar).

Na Idade Média, a sociedade era marcada pela
influência do Cristianismo, conseqüentemente, a Pedago-
gia era caracterizada pelas dimensões religiosas, teológicas
e fi losóficas. Nesse contexto, o pedagogo-escravo deixou
de existi r. Passaram,então a receber o nome de Pedagogo,
os estudantes pobres, que aprendiam com os filósofos e se
instalavam nos castelos senhoriais e nos solares (morada de
famílias nobres), servindo de preceptores (professores en-
carregados da Educação das crianças no lar) dos filhos dos
fidalgos e dos grandes senhores. Enquanto estudavam,
ensinavam e recebiam pequenas importâncias. Na maioria
dos casos,faziam issoa troco de hospedagem, alimentação,
luz e roupa lavada.

Com o tempo, e como a instrução era difícil, esses
pedagogos-estudantes começaram (com autorização dos
respectivos senhores) a reuni r, com os fi Ihos do palácio
onde trabalhavam, outras crianças de famílias conheci-
das das localidades.

Nessaépoca, a palavra pedagogo começou a ser usa-
da como sinõnimo de Mestre-escola. Como esses
Pedagogos se apresentavam com ar doutoral de superiori-
dade, o público passou a atribuir a essa palavra, durant
muito tempo, o significado de pedante (quem ostenta co-
nhecimentos que na verdade não tem). Foi dela que deri
vou o termo Pedagogia. No entanto, sem muita clareza do
seu conceito.
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o século XVII foi considerado o ponto inicial dos com-
plexos processos designados como Modernidade. Esseperío-
do foi marcado por uma série de reviravoltas na história
ocidental, as quais mudaram profundamente sua identidade,
como o Estado moderno, a nova ciência, a economia capita-
lista; e ainda: a secularização, a institucionalização da socie-
dade, a cultura laica, entre outros aspectos (CAMBI, 1999).
Essesacontecimentos sociopolíticos e culturais favoreceram a
determinação de reformulações pedagógicas na organização e
funcionamento das escolas, bem como o surgimento de uma
concepção de Pedagogia associada a uma base teórica.

Um dos principais iniciadores dessa concepção pe-
dagógica foi o monge Iuterano João Amós Comên io (1562-
1670) que considera necessário dar à Pedagogia uma feição
de ciência, de pensamento rigoroso e exaustivo, elaborado
sobre critérios e princípios gnoseológico e epistemo-
logicamente fundados.

A partir de Herbart (1776-1841) emerge, claramente,
um empenho da Pedagogia de constituir-se como ciência,
ai nda como ciência fi losófica. Essacompreensão encontra-se
na sua afirmação de que a prática educativa não poderá se
transformar em "arte pedagógica" sem estruturar-se num sis-
tema organizado de princípios, em torno de fins e métodos,
enfim, sem fundar-se numa ciência pedagógica. Nesse sentido,

[...] a Pedagogia é uma cientificidade filosófica que
conjuga teoria e prática, 'ciência' e 'arte', e põe a Peda-
gogia num lugar especifico e eminente entre as várias
ciências (psicologia, ética, metafísica etc) enquanto
constitui sua síntese final. (CAMBI, 1999, p. 433).

o ideal positivista" fundado por Augusto Comte
(1798-1857) traz novos pressupostos para a compreensão da
Pedagogia como ciência. Para Comte, as teorias científicas
são derivadas, de manei ra rigorosa, da obtenção dos dados
adq uiridos por observação e experi mento. Essaconcepção de

6 O positivismo é caracterizado pelo "culto da ciência" e pela sacralização
do "método científico', rejeitando o saber fundamentado na intuição,
no senso comum ou na tradição. A tentativa é libertar o ser humano do
mito e do medo, das crenças metafísicas e religiosas que dominaram,
predominantemente até a Idade Média e favorecer o surgimento de um
modelo científico baseado nos critérios de objetividade e neutralidade.
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acessoao conhecimento permite à Pedagogiaafirmar-se en-
quanto ciência, deixando de ter asconotações retóricas, prá-
ticas ou filosóficas, predominantes nos séculos anteriores,
para um perfil baseado na experiência e no rigor científico.

Na segunda metade do século XX, completou-se de-
finitivamente a transformação da Pedagogia, que renovou
seus limites e deslocou seu eixo epistemológico. As discus-
sõesse intensificam para concebê-Ia como uma Ciência da
Educação, deixando de ser um saber unitário e "fechado"
para um saber plural e aberto, compreendendo um campo
que não se direciona como uma tecnologia aplicada, den-
tro dos padrões da Epistemologia Clássica", e sim como
uma reflexão sobre a prática educativa que tem como obje-
to de estudo o fazer educativo (CAMBI, 1999).

A identificação da Pedagogia ser, por excelência, a
Ciência da Educação", no entanto, ainda não é um consen-
so. Essadiscussãotem-se refletido profundamente, nasques-
tões referentes ao seu objeto de estudo e à sua metodologia
e, conseqüentemente, na delimitação e construção de seu
próprio campo.

No âmbito da história dos estudos pedagógicos,
demarcada por certas pecu liaridades da história da educa-
ção brasileira desde o início do século XX, verificam-se
idéias que difundem uma concepção simplificada da Peda-
gogia. Tanto o escolanovisrno? como o tecnicismo 10 ao te-

7 A Epistemologia subsume a razão na lógica, considerando que esta é
única, ou seja, que há apenas uma lógica, a lógica clássica (incluída a
modal) cuja resposta só pode ser negativa. Isto porque julga ser impossí-
vel a lógica indutiva, ou seja, não se pode inferir, com segurança, sobre
os eventos (MAZZOTI, 2001).
8 Libâneo (2002) considera quatro posicionamentos possíveis: 1) peda-
gogia única ciência da educação; 2) ciência da educação (em que desa-
parece o termo Pedagogia); 3) ciências da educação (excluindo a
Pedagogia) e 4) ciências da educação (incluindo a Pedagogia). O autor
adota a última concepção considerando que esta posição assegura me-
lhor O caráter multi e interdisciplinar do fenõmeno educativo, bem como
absorve o caráter peculiar e histórico da Pedagogia.
9 A Escola Nova, de inspiração norte-americana, tem como proposta
nuclear descentrar o ensino do professor para centrá-Io no aluno. O
autor principal desse movimento é [ohn Dewey, que foi, provavelmente,
o seu mais importante pensador, divulgador e sistematizador.
10 Nos anos de 1950, inicia-se a propagação de novas teorias educacionais
originadas nos EUA e rotuladas com a expressão "tecnicismo educacional",
que se intensifica nos anos de 1970. Difundem-se expressões como planeja-
mento educacional, modelos de ensino e estratégias de ensino-aprendizagem.
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rem uma visão cientificista do educativo ou psicologizada
da atividade escolar reti ram da Pedagogia o caráter ético-
normativo, reduzindo seu significado a simples aspectos
metodológicos e organizativos da escola (LlBÂNEO, 2002).

No que diz respeito à relação da Pedagogia com as
outras ciências esseembate se intensifica, pois a diversida-
de de ciências da Educação como Sociologia, Filosofia, Psi-
cologia, História, permite pôr em dúvida a unidade,
autonomia e a especificidade da Pedagogia, pois todas elas
têm um objeto comum: o estudo das situações e dos fatos
em Educação. Assim, a postura dessasciências em estudar
a realidade educacional a partir de seus "aportes
epistemológicos que fundamentam seus métodos e recor-
tam, para conferir sentido, seu objeto" (FRANCO, 2001,
p.9) é o que tem contribuído para uma visão distorcida da
potencial idade da educação.

Segundo Pimenta eAnastasiou (2002), a dúvida quan-
to ao estabelecimento de um estatuto teórico da Pedagogia
como campo de con hecimento e de investigação, caracteri-
zando sua especificidade, não tem fundamento. O entendi-
mento de que a Educação como uma prática social é um
fenômeno complexo, histórico e que expressa asmúltiplas
e conflitivas determinações das sociedades humanas nas
quais se realiza, define que seu estudo se dá a partir de
diferentes ciências, inclusive a Pedagogia. Nesse sentido,
asciências da Educação não têm a Educação como objeto
específico de análise, mas que a ela podem se voltar. A
sociologia, por exemplo, na sua raiz não tem a Educação
como objeto de estudo, mas há sociólogos que se
direcionam a ela, se valendo dos aportes da ciência socio-
lógica para estudar dimensões da práxis educativa. O mes-
mo ocorre com outras ciências como a Filosofia, Psicologia
e História.

Essapluralidade de Ciências da Educação não sig-
nifica renunciar à identidade nem justificar a dispersão, a
falta de rigor ou a superficialidade científica. Na realida-
de, a identidade das Ciências da Educação se construirá
vançando e transgredindo as disciplinas de origem (Psi-
ologia, Sociologia, História etc) que passariam a ser re-

pensadas a partir de novas temáticas e objetos de estudo
(NÓVOA, 1996).
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Dessa maneira, o que vai conferir especificidade à
Pedagogia e à função do profissional da Educação é a com-
preensão histórica dos processos de formação humana, a
produção teórica, a organização do trabalho pedagógico e a
produção do conhecimento em Educação, posto que seu
objeto sãoos processoseducativos historicamente determi-
nados pelas dimensões econômicas e sociais que marcam
cada época.

É nessaperspectiva que o pedagogoalemão Schmied-
Kowarzik (1983), em seu livro Pedagogia dia/ética: de
Aristóte/es a Pau/o Freire, intitula a Pedagogia de Ciência
prática "da" e "para" a práxis educacional (ou Pedagogia
Dialética) que tem a finalidade de investigar teoricamente
o fenômeno educativo, formu lar orientações para a prática
a partir da própria açãoe propor princípios e normas relacio-
nados aos fins e meios da educação.

A essênciadessaconcepção de Pedagogiaé a atitude
crítico-reflexiva, pautada em uma ação educativa, científi-
ca, planejada e intencional que visa a transformação pela
práxis. Estetermo é entendido como a ação do homem so-
bre a matéria e a criação na busca da human ização. Portan-
to, é um "processo social global de formação humana, da
vida na natureza e na história" (SCHMIED-KOWARZIK,
1983, p.21).

Entre os autores brasileiros, destacam-se os estudos
de Libâneo (2002) que afirma que a Pedagogia trata da
formação escolar de crianças, de ensino, métodos de ensi-
no, mas antes disso ela é um campo de conhecimento que
diz respeito à reflexão sistemática sobre o fenômeno
educativo, sobre aspráticas educativas realizadas na socie-
dade como um dos ingredientes básicos da configuração
da atividade humana ..

Diante do exposto, verifica-se o esforço de educado-
resem compreender a Pedagogia como Ciência da Educa-
ção a qual pressupõe a necessária intercomunicação entre
pesquisa e transformação, entre teoria e prática, entre cons-
ciência e intencional idade. Buscar isso significa entender
que todo processo de investigação deverá setransformar em
processode aprendizagem que trará à prática novas possibi-
lidades de superar dificuldades, modificar e aprofundar seu
próprio objeto de estudo.
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Reflexões Finais

Nas discussões trazidas por este texto, é possível per-
ceber que a concepção predominante de ciência como uma
interpretação dos fatos baseada em observações, experimen-
tos e mensu rações, características da corrente positivista, é
um dos elementos que têm dificultado a construção da Pe-
dagogia como campo de conhecimento e investigação.

Não obstante a falta de consenso sobre o estatuto cien-
tífico da Pedagogia, é possível sustentar sua definição como
ciência que não se efetiva como uma tecnologia e, sim, como
uma reflexão sistemática da e para a Educação. Ela trata da
problemática educativa em sua totalidade e historicidade e,
é ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora dessa ação.

As reflexões deste trabalho também apontam que para
entender os dilemas com que Pedagogia convive ao longo de
sua história, é necessário situá-Ia dentro de um ambiente
determinado, denominado "campo" o qual apesar de sua
normatividade, é permeado por lutas, conflitos e contradições.

Nessa perspectiva, ressalta-se a importância dos es-
tudos de Pierre Bourdieu para a compreensão de questões
referentes ao estatuto científico da Pedagogia. A referida
abordagem teórico-metodológica traz indicativos de que os
problemas enfrentados no campo pedagógico não são so-
mente internos aos processos epistemológicos, mas tam-
bém remetem às influências do campo político.
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TRABALHO E VIDA: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO DO TRABALHO
ARTESANAL EM BARRO DA COMUNIDADE síTIO

BOA FÉ - CASCAVEL·CE

JANAíNA TELES BARBOSA

Cerâmica que atualiza o preceito bíblico, fazendo com
que o homem, por meio de suas mãos ágeis, modele o
barro e complemente a criação, todos os dias, atuando
nos interstícios entre o sagrado e o profano, entre a
realidade e o sonho, mantendo uma tradição das
"coivadas" e recorrendo ao forno enterrado, sempre
na perspectiva de tornar duradouro aquilo que de ou-
tro modo se esfacelaria e voltaria à condição do barro
e como tal voltaria a integrar a terra e assim por diante.
(CARVALHO, 2000, p.38).

Esteartigo foi redigido com base em minha mono-
grafia cujo tema versou sobre A Criação no Trabalho Arte-
sanal, um Estudo Antropológico do Trabalho Artesanal na
comunidade Sítio Boa Fé, situada a 2 km do município de
Cascavel-CE.Além desta comunidade, foram colhidas mui-
tas informações em Moita Redonda, comunidade um pou-
co maior e mais distante de Cascavel. Tais comunidades
vivem da produção e comercialização de produtos cerâmicos.
Uti lizei-me dos dados etnográficos colhidos nestes lugares
como fonte principal desta pesquisa. Dito isto, acho im-
portante falar um pouco desta importante experiência, im-
prescindível na pesquisa antropológica.

Foi no campo em que me deparei com muitas coisas
antes pensadas por mim de maneira diferente. Percebi que
a realidade social é muito mais complexa do que imagina-
va. Possodizer que me senti transformada com estaexperiên-
cia. Como Laplantine (2004) relata: "construímos o que
olhamos à medida que o que olhamos nos constitui, nos
afeta e acaba por nos transformar". Segundo essepensador
"o que vive o pesquisador, em sua relação com seus inter-
locutores, faz parte integrante de sua pesquisa". Diferente-
mente de um botânico, o antropólogo, por meio da
etnografia, não apenas observa o que está sendo estudado,
masparti lha modos de vida, interagindo com eles. Laplantine
(2004), afi rma ainda que o trabalho do etnógrafo não con-
iste apenas em colher informações, "mas sim impregnar-
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sedos temas obsessivos de uma sociedade, dos seus ideais,
e de suasangústias". O etnógrafo deve sercapaz de viver no
seu íntimo a tendência principal da cultura que está estu-
dando. Desta forma acho impossível, neste trabalho, sub-
trair toda minha subjetividade, pois eu estava lá, foram os
meus sentidos que mergulharam naquela realidade.

Neste artigo procuro explanar os diversos fatores que
caracterizam o fazer artesanal, como a forte presença da
tradição familiar. Em torno da experiência do trabalho se
encontram asvárias categorias que envolvem a cultura de
uma sociedade (MARX, 1992). Assim, o trabalho artesanal
em barro tem as identidades dos indivíduos que o produ-
zem e, em teias de significados, envolvem a vida e o criar
no Sítio Boa Fé.

Algumas normas sociais instituídas dentre os indiví-
duos da comunidade são percebidas, como por exemplo:
idade, aprendizagem, condições materiais, etc. Relato o
processode confecção dos produtos artesanais,desdeacom-
pra do barro, passandopelo processode preparo do material,
até o produto final em si. Neste processo se encontrará o
artesão como elemento principal, incluído dentro de seu
meio e de suas relações.
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Arfe e Vida

O trabalho em barro está intimamente relacionado
com as outras esferas da vida dos artesãos, como também
de toda sua família, incluindo velhos e crianças. Dessa for-
ma, para falar de trabalho artesanal, tem-se conseqüente-
mente de falar do artesão juntamente com sua família. O
sujeito artesão se mistura constantemente com o profissio-
nal artesão.

Segundo Marx (1992), a sociedade industrial e capi-
talista, por intermédio da divisão do trabalho, retirou do
domínio dos trabalhadores o direito de exercer sua própria
condição humana, ou seja, o di reito de ter consciência de
si mesmo, enquanto ser social pertencente a uma classe
social. Consciência estaque é perdida no sistema de explo-
ração a que sãosubmetidos no processo produtivo, no qual
se esclarece a divisão: uns produzem, outros consomem,
ou ainda, uns trabalham, outros pensam. Desta forma, na
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sociedade capitalista, corpo e mente se encontram separa-
dos, em desarmonia. O indivíduo é fragmentado em partes.

No trabalho artesanal aindarestam muitos elemen-
tos que fazem do indivíduo um ser total e não fragmenta-
do. Além de uma explicação prática e materialista, em
que podemos afirmar que o artesão é dono dos meios de
produção, ou parte deles, o trabalho artesanal está intima-
mente ligado às outras esferas da vida dos seres humanos
que exercem esta atividade. Nele o indivíduo tem consci-
ência de todas as etapas do trabalho, desde a retirada do
barro, até o alisamento e a queima. Todos na comunidade
têm esta consciência.

Desta forma, diferentemente do trabalho de um ope-
rário de uma indústria, o artesão conhece todo o processo
de seu trabalho. Além disso, como dito acima, o artesanato
traz em sua constituição mais do que um simples produto,
carrega uma história de vida. Um pote de cerâmica, por
exemplo, é produto de um aprendizado milenar, por onde
passarammãos que expressaram sentimentos particulares.

Enfim, um produto artesanal diferencia-se em vários
aspectos de um produto industrial, como os trabalhos que
o trazem à existência. No primei ro, podemos encontrar uma
certa liberdade. "O artesanato é uma práxis libertadora,
reintegradora do homem, recondutora de suas totais
potencialidades [...]" (VIVES,1983).

Assim, como dito anteriormente, para falar do traba-
lho artesanal é indispensável falar do próprio artesão e de
suavida. A moradia do artesão geralmente é também o seu
local de trabalho. Alguns fazem os objetos cerâmicos na
própria sala ou cozinha, outros a poucos passos de casa,
em uma espécie de galpão, feito de taipa.'

Geralmente ascasasdos artesãose suasfamílias apre-
sentam três compartimentos: cozinha, sala e um quarto que
osseparam.Simplese pequenas,nelas residem normalmente
um casal e seusfilhos. As casasmais antigas sãoconstruídas
de taipa e as mais novas de tijolos. É sagrado na cozinha
dos artesãos a existência de potes feitos de barro para
rmazenamento de água, mesmo que possuam geladeira.

1 ripa de construção bastante utilizada no meio rural brasileiro. É cons-
tituída de pedaços de madeira e barro batido.

P...:GAMUM
UFC/BCCE
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Pode-se identificar a casa de um ceramista ao verifi-
car, perto dela, a existência de um monte de barro bruto/. É
inconfundível também o forno, onde são queimadas as pe-
ças, como também o galpão feito de taipa onde trabalham,
que se encontra também perto da moradia.

O galpão, chamado pelos mais novos de "ateliê", é
feito de tai pai às vezes dividido em duas ou três partes. Este
corresponde ao local de trabalho, é também onde as peças
ficam expostas esperando o acabamento ou a queima.

No Sítio Boa Fé há uma certa organização no traba-
lho. Geralmente trabalhando em grupos, fazem a reparti-
ção de encomendas grandes. Quando recebem uma
encomenda pequena, dependendo do modelo das peças,
um só artesão ou artesã fica encarregado dela. Cada artesão
tem sua maneira particular de trabalhar e produzir os vários
tipos de peças.

Terra, Ar e Fogo: o Processo de Confecção

Para adentrar no universo do fazer artesanal na busca
de uma interpretação antropológica dos significados, foi
dada, nesta pesquisa, uma atenção especial à particularida-
de daquela comunidade. Para Geertz (1989) "a particulari-
dade dos povos e suas esquisitices" são fatores universais
da cultura humana e é através destes que pode se conseguir
apreender o essencial. É com esta concepção que tentamos
detalhadamente descrever as minúcias do trabalho artesanal
em barro no Sítio Boa Fé.

Todos se envolvem no ambiente de trabalho na co-
munidade, desde crianças até os mais velhos. Estes se en-
contram nas extremidades da linha de um tempo que carrega
desde o aprendizado espontâneo, até a sabedoria de um(a)
mestre(a). Enquanto D. lovenira' passa pelos artesãos e ten-
ta conversar com eles enquanto trabal ham, Maiara e lsabele"

2 Barro seco reti rado do rio.
3 "[ovenira Pereira tem 70 anos, sendo a mais velha artesã da comunidade
Sitio Boa Fé, depois de adoecer largou o ofício. Apesar da idade não pára
em um só lugar, passa o dia andando pelo terreno e em meio aos outros
que ali trabalham" (BARBOSA, 2005).
4 Maiara da Silva, 7 anos, e Isabel e da Silva, 4 anos, são netas de Dona
Jovenira.
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tentam saciar sua curiosidade amassando um pouco de bar-
ro, tentando fazer algo.

A habilidade com que se faz uma peça é adquirida
com o tempo de manuseio do barro. Desde criança o artesão
tem contato com o barro. O aprendizado é muito espontâneo.
Regidas pela natural curiosidade de infância, as crianças da
comunidade observam o trabalho dos artesãos, alcançando os
passos do aprendizado com os próprios pés, ou melhor, com
as próprias mãos. Quando decidem alcançar mais um passo,
pegam um bolinho de argila e começam a fazer algo, cujo
modelo é retirado do seu imaginário, geralmente tentando
imitar os objetos feitos pelos artesãos, como potinhos, jarrinhas
e pratinhos. D. Rairnunda- relembrando a infância, diz:

Minha mãe ia trabalhar eeu ficava ali fazendo aqueles
cumbuquim, era a nossa tarefa, aí depois ela ajeitava.
Depois que ela terminava o trabalho dela, ela ajeitava as
coisinha, e naquilo ali a gente ficava satisfeita porque
cada qual tinha suascoisinhas. O menino de antigamen-
te era sabido. O dinheiro que a gente apurava com os
nosso cumbuquim era todo pra comer pão. A gente
comia e ficava com a barriga cheia. (BARBOSA, 2005).

A educação e o desenvolvimento das crianças estão
bastante ligados ao fazer artesanal. A espontaneidade do
aprendizado faz com que as crianças decidam se querem
ou não viver do trabalho do barro, como quando l.uiz" ,39
anos, se remete a curiosidade da filha: "A Isabele, 4 anos,
fica aqui pegando no barro e diz que vai ser paneleira".
l.uciana", 25 anos, também fala sobre este aprendizado: "A

r "Raimunda Pereira da Silva é uma mulher forte, diferente do que apa-
renta, um corpo pequeno e magro. Com 63 anos ainda muito ativa, tem
lima maneira particular de trabalhar e produz mais peças para decoração,
omo jarras e vasos. Desde muito nova começou a "mexer com barro".

Iloje é uma que mais produz no Sítio". (BARBOSA, 2005).
" Luiz da Silva, 39 anos, é filho de Jovenira e pai de Isabele.
I "Luciana Muniz mora com os pais. É uma moça inteligente, que como
li pai, gosta muito de conversar. Formada em Matemática, agora faz pós-
waduação nesta área em Fortaleza, para onde se desloca uma vez por
~I'mana.Luciana é um exemplo vivo da dinãmica cultural. Apesar se seus
ronhecirnentos e a vontade de fazer várias outras atividades, continuava
moldando o barro e fazendo surgir peças num passe de mágica, de
m.ineira tão espontânea, como se fizesse uma refeição diária. Além do
I urso na UECE, também faz um curso de pintura em cerâmica, onde
uprcnde técnicas novas para seu trabalho"(BARBOSA, 2005).
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gente aprende desde criança a ter responsabi lidade experi-
mentando com o barro"

Os artesãos têm uma maneira particular de traba-
lhar, tendo como principal instrumento o seu próprio cor-
po. As mãos são imprescindíveis para fazer surgir, como
uma mágica, formas de um pedaço de barro informe. Junta-
mente com as mãos, o corpo todo se molda ao serviço do
fazer artesanal.

Enquanto molda suas peças, a louceira também mode-
la seu corpo, pois os seus movimentos e gestos estão
voltados para a prática artesanal. Não apenas porque
elas literalmente se misturam com o barro enquanto
fazem as peças, mas principalmente porque o corpo é
moldado, adaptado, ensinado, preparado para adotar
posicionamentos e formas específicas de sentar, andar
e levantar que possibilitam a feitura dos objetos d
barro. (MENDES, 2004, p. 40-41).

Cheguei às treze horas, Dona Raimunda estava no seu
local de trabalho, perto da entrada do galpão de taipa.
Apresentava-se com as pernas dobradas na vertical, em
posição de agachamento. Somente os pés encostavam-se
ao chão, os quais sustentavam o peso do corpo, que se
mantinha em equilíbrio com o movimento dos braços.
Estes juntamente com as mãos tocavam um monte de
barro com uma habilidade incrível, que através de movi-
mentos circulares, em poucos minutos faziam surgir a
forma de uma grande travessa. Enquanto issoela me rece-
bia com aquele sorriso de sempre. (BARBOSA, 2005).

O corpo expressa o aprendizado de sua respectiva
cultura, tendo cada qual uma forma particular de expressão
fazendo dele uma memória (KOTES, 1994). Assim, como
Mendes (2004) diz, quando se refereàs louceiras de Córrego
de Areia, o fazer artesanal estácontido nos próprios corpos,
levando a afirmar que "barro, trabalho e corpo semisturam
numa única harmonia".

Apesar dessa maneira própria de agir, fruto de tem-
pos de acomodação do corpo para o trabalho artesanal, o
processo para a confecção de uma peça é demorado e re
quer muito trabalho. A maioria dos(a) artesãos(a) reclama
de dores na coluna e nos braços, por causa da posição
tradicional em que trabalham (sentadas no chão ou em
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"tamboretes+'') e do grande esforço físico que gastam em
um dia de trabalho.

O momento do fazer também é único e carregado de
sentimentos particulares, os quais semisturam com o barro
e conseqüentemente com o objeto produzido. É neste mo-
mento que o barro e o artesão se tornam um só, a mão
transmite vida ao barro e este seoferece como depositário
de uma identidade. Cada um sente e pensa de maneira pró-
pria sobre essemomento. Luciana, 23 anos, diz que apesar
de conversar durante o trabal ho, a atenção está na peça que
surge em suas mãos. A prática a ensinou esta conciliação.
Sobre este momento, Dona Raimunda, 63 anos, fala:

Gosto muito quando tô trabalhando. Quando eu não
tô trabalhando meu destino é acolá, quando eu me
sento acolá pra trabalhar, pra mim, é outra vida. Posso
ta aqui na luta fazendo uma coisa e outra, mas o senti-
do ta acolá. No momento que eu me sento pra fazer
minhas coisinhas de barro, pra mim cabosse doença,
cabosse preocupação, cabosse tudo. (BARBOSA, 2005).

Sãovárias asetapas,começando pela compra do barro
bruto. Esteé comprado em "carradas"? por atravessadores
que negociam o preço com o dono do terreno que apresen-
ta barro. Uma carrada dura aproximadamente seis meses,
que é comprada e utilizada em conjunto. O barro do Sítio
Boa Féé retirado geralmente do rio Choró ou de Aquiraz.

O primeiro apresenta a cor escura e é mais utilizado
para confecção de peças uti litárias, como panelas e traves-
sas.O segundo apresenta a cor clara, é o chamado "barro
branco", utilizado em peças decorativas, como vasos gran-
des e esculturas. Segundo os artesãos, o barro sempre foi
comprado, porém os mais velhos de Moita Redonda afir-
mam que antigamente eram eles próprios que retiravam o
barro do rio, e dentro de caçuás10 o transportavam sobre
suascabeças. Depois de comprado o barro, esteé colocado
em montes, perto da casado artesão, lá ficando exposto ao
sol para evitar umidade. Quando chega o inverno, ele é
olocado em locais cobertos.

1\ Bancos pequenos.
I) Um caminhão cheio.
10 Cestas de palha grandes, utilizadas para transportar coisas.
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Como extensão das próprias mãos do artesão, as ferra-
mentas, todas reti radas da natureza, o acompanham em todo
o trabalho. Para fazer um vaso, por exemplo, todos os instru-
mentos são uti lizados. Depois do processo de preparo do bar-
ro, quando ele é bem amassado e umedecido, vai-se levantando
a peça com um sabugo de milho, que auxilia najunção dos
pedaços de barro, definindo a forma da peça. Depois, com
um pedaço de cuia 11, chamada "paêta", vai-se alisando a
parte interna da peça, fazendo com que ela crie uma forma.

Porfim faz-se um primeiro acabamento, cortando a
boca do vaso com uma casca de madeira bem fina. Depois
de feita a peça, esta fica ao ar livre por algumas horas, até
que fique mais seca, quando é coberta por um saco. No
outro dia faz-se o processo de raspagem, ou seja, com uma
faca sem dentes tira-se o excesso da superfície da peça para
igualar as partes. Logo depois, com um pedaço de pau, o
"pauzim", com o auxílio de água, é feito o alisamento.

Depois de algum tempo exposta ao ar livre, quando
a peçajá se encontra mais seca, passa-se cuidadosamente o
mucunã, semente da região também chamada de olho de
boi, por toda a peça para dar o brilho. Enfim cobre-se a
peça com um plástico a espera da queima. Todo este pro-
cesso leva no mínimo dois dias.

A queimadas peças é feita em um forno de aproxima-
damente seis metros cúbicos de volume. Estetrabalho é geral-
mente executado pelos homens da comunidade. Feito de tijolos
brancos, o forno apresenta dois buracos opostos, um em cada
lado, por onde são colocadas as brasas. O forno é aberto e sem
coberta, esta é providenciada no período de chuva. A quei-
ma tem duração aproximadamente de sete horas, começan-
do geralmente às 15 horas e chegando ao final às 21 horas,
horário este que presenciei em meu trabalho de campo.

Ao descrever todo o processo da queima, Chico deu
uma pausa e olhando para o fogo falou: "É uma ciência
medonha". Neste instante, Dona [ovenira. em um dos
seus momentos de lucidez fala: "Tem que ter uma pd

ciência danada isso aí." Edepois saiu caminhando sem
rumo certo. (BARBOSA, 2005).

"Fruto da cuieira, de cuja casca, cortada pelo meio ao comprido, se fazem
vasilhas conhecidas com essenome. Pode ser também chamada de cabaça
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A etapa da queima é muito bela, do começo ao fim.
É um espetáculo de luz, cor, força e suor. O encontro da
terra com o fogo faz com que a matéria surja mais resisten-
te ao tempo. Como uma benção de Deus, o fogo batiza a
criação do artesão, decidindo seestasetornará matéria bru-
ta desafiadora do tempo. É realmente uma "ciência medo-
nha", como diz Chicol-'.

Depois desta benção, só restaao artesão saber o que
foi decidido pela natureza. Dependendo da qualidade do
barro, a peça corre o risco de quebrar. Porém nunca sesabe
seo barro é bom ou ruim, a queima é quem dá o veredicto.
Assim quando sevai "desenfurnar" as peças, é uma hora de
tensão para o artesão, como afi rma Dona Rosa13: "Quando
vou ti rar de dentro do forno de madrugada é com o coração
na mão, Ave Maria. Porque tem vez que quebra de não ficar
nenhuma louça dentro do forno".

o Lazer e a Venda: a Feira

Depois da queima da peça ainda existe uma última
etapa em que o trabalho artesanal é finalizado; a venda da
peça, a qual é feita tradicionalmente na feira. Além da fei-
ra, as peças sãovendidas diretamente a atravessadores, do-
nos de lojas em outras cidades, donos de restaurantes e
hotéis, CEART(Central de Artesanato) e ainda são deixadas
em consignação no pólo artesanal de Cascavel.

Vou aqui concentrar mais atenção à feira, pois é nes-
ta forma de venda que o artesão apresenta-se até o final do
processo de produção, fazendo com que a peça passedire-
tamente das mãos do artesão para asdo comprador.

Além de comércio, a feira apresenta outras significa-
ções. Segundo Souza (2000), asculturas de uma região são
muito bem representadas pelas feiras, onde os produtos
omercializáveis, principalmente o artesanato, revelam

muito da cultura de determinadas localidades. As feiras
apresentam também uma função social. É neste dia que os

12 Francisco da Silva, 37 anos, é filho de Jovenira. Faz o trabalho de
preparar o barro e queimar as peças.
11 Rosa da Silva, 56 anos, reside em Alto Luminoso, é separada e tem 5
11I110s.Produz panelas de barro. É uma das mais conhecidas neste ofício.
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comerciantes, como os artesãos, das diversas localidades se
encontram e trocam notícias.

Na fei ra de Cascavel vende-se de tudo, desde peque-
nas coisas como bijuterias, até roupas de todos os tipos,
além do principal interesse deste trabalho, o artesanato em
barro. Embora pareça ser desorganizada, a feira reserva um
lugar para cada tipo de produto.

Seguindo um hábito antigo, os mais velhos das co-
munidades são os que mais freqüentam a feira para a venda
de suas peças. Apesar de gostarem do ambiente da feira,
reclamam das vendas fracas. Percebi da parte deles um cer-
to desânimo com relação ao trabalho atualmente, pois sem-
pre estão a relembrar o passado afi rmando que os bons tempos
do artesanato já passaram.

As vendas diminuíram por várias razões, dentre elas o
processo de modernização da sociedade cearense. Até à meta-
de do séc. XX era comum a utilização pela maioria da popula-
ção cearense de utensílios domésticos em barro. O Ceará era
um estado basicamente rural, tendo neste meio sua maior
concentração populacional. Nas grandes fazendas, como tam-
bém nas casas pobres, era comum a existência de um fogão a
lenha, e neste só se cozinhava em panela de barro.

A água de beber provinha da chuva que posterior-
mente seguia para um pote ou uma quartinha. Além destes
utensílios domésticos, era comum a uti lização de grandes
potes, os chamados "alguidares", no armazenamento da
mandioca, além de outros alimentos, ou até mesmo para
armazenamento de água. Ainda hoje no interior do estado
é comum encontrarmos um fogão a lenha, porém pouco
utilizado quando comparado a outros tempos.

Muitos hábitos deste tempo ainda permeiam o uni-
verso do artesão, como estes expressados nas falas de Dona
Loló 14, 70 anos, e Dona Tari na 15, 76 anos, respectivamente:

Comer numa panela de barro é muito bom, comer
numa panela de alumínio não tem gosto de nada; eu s6
bebo água dos meus pote, água de geladeira eu num
bebo não, é ruim e faz mal.

14 Maria de Lourdes da Silva reside em Alto Luminoso, juntamente com
Rosa, são as paneleiras mais conhecidas da região.
lS Tarina da Silva reside em Moita Redonda.
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Apesar de tais transformações "nada mudou e tudo
mudou", como salienta Alegre (1994). Muitos aspectos,
relacionados ao fazer artesanal, ainda restam de tempos
passados, os modelos dos objetos mudaram, mas a maneira
de fazer ainda permanece praticamente a mesma. Muitos
"dizeres popu lares" ainda guardam uma memória coletiva
acerca do si mbolismo do artesanato.

Por meio do estudo do fazer artesanal e da descrição
de todas suas etapas, pude perceber certas pecu liaridades,
como a própria forma de criação deste trabalho, a qual se
encontra bastante relacionada com a vida dos agentes sociais.
Desta maneira, posso afirmar, que o não conhecimento
destas significativas etapas, geralmente causam visões errô-
neas e precipitadas, quando, por exemplo, o artesanato é
visto, na maioria das vezes, como repetitivo e fruto de uma
tradição que se encontra sempre estável no tempo. Nesta
idéia, geralmente se pode encontrar uma negação da capa-
cidade de criação do indivíduo artesão, este se diferencian-
do da figura do artista, o qual detém este poder.

Deixo em aberto reflexões sobre a dinâmica própria
das culturas e especificamente do fazer artesanal. Este se
encontra em meio a um intenso e constante movi mento de
criação e recriação do aparato simbólico, em que significa-
dos estranhos são freqüentemente reelaborados. incluindo
desde mudanças na estética dos objetos cerâmicos, passan-
do pela educação e pela própria carga lingüística que cir-
cunda este universo.
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AS CIÊNCIAS SOCIAIS E A FORMAÇÃO EM CIÊNCIA AGRONÔMICA

Introdução

o sentido educacional dominante, no ensino
profissionalizante em ciência agronômica no Brasil, está na
evidente associação entre desenvolvimento econômico e o
grau de modernização da cultura e da estrutura social.

Estaideologia modernizadora continua por explicar o
desenvolvimento com os termos "moderno" e "tradicional".

Apesar do conhecimento, já bastante difundido, de
que o uso indiscriminado destes conceitos aprofundou e
gerou mais desigualdades na estrutura produtiva, o proces-
so de formação de profissionais nesta área parece não ter
superado a dicotomia contida nesta conceituação.

As Universidades continuam exercendo forte papel
de preservação dos pressupostos desta visão de mundo, à
medida que utilizam a valorização da tecnologia dominan-
te como forma de impor os profissionais, nela formados,
ao mercado.

Não setrata, aqui, de assumir uma posição favorável
à concepção de uma nova técnica, enquanto representação
de um novo projeto político, masde reafirmara necessidadede
propor um perfil para estes profissionais, que comporte a
formação de um senso crítico capaz de observar a adequa-
ção das diferentes soluções técnicas aos interesses imedia-
tos dos produtores, nasvárias situações vivenciadas.

O desenvolvimento dasatividades acadêmicas man-
tém-sealicerçado em pesquisasparaaprimorar astecnologias
disponíveis e no ensino voltado para formar profissionais
adequados a determinadas estruturas produtivas e com pou-
cos recursos para buscar novas condições de interação com
o mercado e gerar novos espaços de atuação profissional,
ou mais claramente, formar profissionais que possam utili-
zar seus conhecimentos em diferentes unidades agrope-
cuárias, com diferentes modos de organização produtiva.

A compartimentalização do ensino em disciplinas,
pouco articu ladasentre si, dificu Ita sobremanei ra a percep-



AS CIÊNCIAS SOCIAIS E A FORMAÇÃO EM CIÊNCIA AGRONÔMICA

ção destascarências por parte do estudante e facilita a ade-
quação dos currículos à satisfação dos interessesdo merca-
do dominante para esta mão-de-obra.

É inegáveis que a elitização de ensino superior no
Brasil coloca limites bastante claros para a articulação de
projetos políticos outros no interior das instituições acadê-
micas. No entanto, o processo de formação superior abre
algumas perspectivas para encaminhamentos diferenciados
destasquestões.

Esteartigo mostra a relação das ciências sociais com
a ciência agronômica, tendo como pano de fundo a forma-
ção do engenhei ro agrônomo.

Assim, o primeiro tópico trata das ciências sociais
aplicadas. O segundo disserta sobre os reflexos da socieda-
de na formação do engenhei ro agrônomo. Por fim, descre-
ve-se a extensão rural e a prática da assistência técnica com
asconsiderações finais e a bibliografia.

As Ciências Sociais Aplicadas

Segundo Rosal (1980), até fins da década de 1950, a
disciplina que tratava sobre os aspectos socioculturais da
população rural, nas instituições de ensino em ciência agro-
nômica, era a extensão rural ou agrícola. Num período de
hegemonia da proposta difusionista como modo privilegia-
do de desenvolvi mento para o terceiro mundo, era conside-
rada uma disciplina fundamental na constituição dos
cu rrícu los e na própria modernização da agropecuária.

O mesmo autor afirma que a extensão rural era o
principal centro de interesse, que encontraria as soluções
finais para os problemas da agropecuária e da população a
ela articu lada. Emdecorrência disso, apareceram a celebra-
ção em Costa Rica (1949) do Primeiro Seminário de Exten-
são Rural, seguido pela celebração no Brasil (1959) do
Seminário Sul-americano de Extensão Rural e no México
(1963) houve o seminário para a zona norte da América
Latina, todos supervisionados pela FAO e não pretendiam
outra coisa senão a afirmação dos princípios da Extensão
Rural norte-americana e com estratégias traçadas antecipa-
damente pelos organismos patrocinadores.
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Ainda Rosal (1980), sobre a disciplina de Sociologia
Rural, constata que esta só passou a integrar os currículos
da ciência agronômica na década de 1960, quando já esta-
va claro o viés que a extensão rural representava, muito
embora, sua inclusão na formação destes profissionais não
garantisse de forma alguma uma melhor interpretação da
problemática rural. Muito ao contrário, a reconsideração
dos princípios e objetivos da extensão rural sustentava-se
em princípios da Sociologia que também vinham impreg-
nados da ideologia capitalista modernizante.

A ExtensãoRuralé adisciplinaque melhorexemplifica
a caracterização ideológica deste curso, já que, ao propor a
discussão sobre o relacionamento técnico/produtor, deixa
claro, em sua própria nomenclatura, qual a expectativa que
seencerra nesta relação: a domesticação. Freire (1977) reali-
zou estudo sobre os diferentes sentidos da palavra "exten-
são", não conseguindo encontrar nenhum significado que a
aproxime de uma atividade realmente educacional.

lanni (1986) aponta para a existência de todo um
sistema ideológico envolvido nas relações do EstadosUni-
dos com os países da América Latina e, claramente, pode-
mos observar que a perspectiva americana exerce importante
influência sobre estadisciplina, como determinação de uma
política que articula em seu bojo as relações econômicas,
políticas e científicas.

É interessante observar que continuamos a utilizar a
nomenclatura "Extensão Rural" para uma disciplina dos cur-
rícu los oficiais, mesmo passadostantos anos da elaboração
do conceito de "viés da Extensão",que entre profissionais da
área, parece ser unanimemente aceito.

Estas disciplinas, por mais que venham sendo
reformuladas ao longo dos anos, absorvendo as diferente,
crises que perpassam o setor rural e asdificuldades de ade
quação dos profissionais àsdiferentes estruturas produtivas
do setor, vêm sistematicamente afirmando a força de seu
determinantes constitutivos, quer seja pelos conteúdo
programáticos que apresentam, quer pela baixa interaçã ('
importância que conseguem nos cu rrículos. Podemos afi r
mar que ambas asdisciplinas assentavam-seem principio-
e objetivos que vinham de tal forma impregnados da idoo
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logia capital ista dom inante, que se tornou bastante d ifíci I,
a partir de seusconteúdos programáticos, construir um ca-
minho que faci litasse uma melhor interpretação da proble-
mática rural, ou seja, fazer com que estas disciplinas se
transformassem, verdadeiramente, em momentos de refle-
xão e de avaliação dos impactos que asdiferentes tecnologias
vêm tendo sobre a população rural.

Um profundo conhecimento sobre asconseqüências
sociais, ambientais e culturais das práticas modernizantes,
que deveria caracterizar os profissionais em ciência agronô-
mica ainda parece longe de ter encontrado nestasdiscipli-
nas suas principais bases de apoio e sustentação. Este
questionamento pode ser resumido pelo desenvolvimento
de uma postura crítica que possibilitasse ao profissional
enxergar a modernização por outros ângulos, que não ape-
naso da evolução das tecnologias, masespecialmente, sob
o ponto de vista dos produtores e trabalhadores rurais e sob
a ótica dos impactos ambientais das técnicas utilizadas.

Parao profissional que pretende incorporar em sua
ação uma visão menos tecnicista, há muito o que superar
em termos de expectativas criadas pelo seu processo educa-
cional que, inevitavelmente, coloca a dualidade moderno/
tradicional como categoria analítica de explicação da reali-
dade rural.

Guattari afirma que asconseqüências que enfrenta-
mos por conta de neste processo recente de modern ização
termos obtido,

[...] de um lado, o desenvolvimento contínuo de novos
meios técn icos-científicos, potencialmente capazes de
resolver as problemáticas ecológicas dominantes e de-
terminar o reequilíbrio das atividades socialmente or-
ganizadas e das formações subjetivas constituídas de se
apropriar desses meios para torná-los operativos [... ]
levam a um enorme estado de degradação das condi-
ções do meio ambiente, das relações sociais e da sub-
jetividade humana. (1993).

ParaGuattari

[... ] mais do que nunca a natureza não pode ser sepa-
rada da cultura e precisamos aprender a pensar 'trans-
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versalmente' as diferentes interaçôes entre ecos-
sistemas, mecanosfera e universos de referências so-
ciais e individuais. (1993, p. 25).

Parece que para os profissionais da agronomia, espe-
cialmente para aqueles que deverão resolver suas vidas no
terceiro mundo, coloca-se como emergencial a inclusão desta
perspectiva nos seus modos de pensar e de agi r.

Reflexos da Sociedade na Formação do Engenheiro Agrônomo

Conforme Cavalet (1996) observa-se, hoje, uma gran-
de evolução nas ciências, principalmente no que diz res-
peito às áreas das ciências agrárias e de tecnologia, com O

desenvolvimento de novas técnicas que vêm aj udar a me-
lhorar a produtividade e a qualidade dos produtos. Em de-
corrência desta evolução se criou modelos de educação para
atender à nova ordem.

O profissional de Agronomia incorporou todas as
inovações e exigências e, com isto, foi formado para aten-
der a um segmento restrito da sociedade, a indústria de
agroquímicos, a pesquisa e os grandes grupos empresarias,
obrigando-se a buscar novos conhecimentos para poder res-
ponder às exigências do mercado devido ao processo d
modernização e de globalização dos serviços.

Segundo Mi lIéo (1997), esta situação distanciou o
Agrõnomo da sociedade rural e urbana, sendo que esta últi-
ma passou a não mais relacionar a importância deste profis-
sional. O Engenheiro Agrônomo passou a não saber a quem
atender, pois a sociedade urbana não o reconhece, a indú .
tria de agroquímicos, a pesquisa e os grandes grupos empre
sariais já estão com seus quadros completos e o meio rural
atendido pela extensão oficial. A sociedade passou a obs r
var o papel do Engenhei ro Agrônomo de forma muita restri
ta, distorcida e negativa. Os profissionais se sentem
desprestigiados, mal remunerados e rejeitados pela sociedade.

Este distanciamento, com o passar do tempo, gerou
uma crise de identidade na categoria, pois o segmento r(',
trito ao qual o Engenheiro Agrônomo foi preparado para
atender está com a capacidade de absorver trabalho satu rad.i,
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fazendo com que os novos profissionais não encontrem o
seu lugar no mercado com tanta facilidade.

Coelho (1993) afirma que a Universidade, sendo um
produto de uma sociedade que pouco valor confere à edu-
cação, à cultura, ao saber e que historicamente tem visto
no ensino superior, o espaço de profissionalização, e que,
além disto, enfrenta enormes dificuldades para se consti-
tuir como instituição verdadeiramente acadêmica, engen-
dra um ensino de graduação que por muitas vezes tem-se se
perdido em meio às novidades na esfera dos conteúdos, da
organização do ensino e das metodologias, não conseguin-
do superar-se efetivamente enquanto rotina, repetições de
rituais sob a aparência do novo, da transformação. Para ele,
reduz-se o ensino ao culto das novidades, da informação e
o entregar-se às roti nas afasta os estudantes da esfera do
pensamento, da crítica, da criação, da produção do novo,
da busca do sentido e da gênese do real do próprio saber,
ou seja, um afastamento da história.

Para Cunha e Leite (1996), a Universidade tem colabo-
rado, pois real iza a formação profissional dentro de uma pers-
pectiva técnica e científica, deixando de lado o aspecto social
e humanístico. O planejamento de ensino institucional tem
se fundamentado na transmissão do conhecimento sem levar
em consideração a formação em habilidades e atitudes. O
professor, no planejamento do curso que irá administrar, tem
negligenciado o aluno, apenas levando em conta o conteú-
do, os conhecimentos que ele, o professor, vai ensinar. Não
pensa em que coisas ele deseja conseguir que o aluno faça.
Segundo Bordenave (1995), o docente não inclui em seu pro-
grama as experiências que o aluno deve viver para aprender
sobre seu curso numa forma ativa, criativa, que desenvolva
sua pessoa inteira e não apenas seus conhecimentos teóricos.
De acordo com Mizukami (1996), ler, escutar, discutir pro-
postas alternativas é diferente de praticá-Ias e vivenciá-Ias.

Os docentes tentam minimizar a crise direcionando
o seu potencial produtivo para a produção científica, para
aquisição de títulos (meritocracia), levando quantidades de
orientados a efetuarem cursos de especialização, mestrado
e doutorado sem que isto represente um horizonte para o
futuro da maioria.
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o desgaste e a insatisfação causados pela crise de
identidade porque passaa profissão de Agrônomo se refle-
tem nos próprios docentes, que não sesentem estimulados
e nem mesmo com boas perspectivas para o futuro da pro-
fissão. Muitos destes, quando questionados, manifestam
desejo de se opor em recomendar a profissão aos filhos.

Muitos acadêmicos referem a importância da apro-
ximação da Universidade com a comunidade. Abreu e
Masetto (1990) dizem que a educação, como função social,
é uma decorrência da vida em comunidade e participa do
nível e da qualidade da própria vida em comum.

A Extensão Rural e a Prática da Assistência Técnica:
Considerações Finais

Para autores como Freire (1977), a extensão rural
compreende uma ação definitivamente antidialógica e que
pressupõe a manipulação dos indivíduos, ou seja, compre-
ende a um processo de invasão cultural.

A extensão rural aparece como um caminho de mão
única que não pode ser confundido como uma ação educa-
cional verdadeira.

Nas instituições de ensino superior em ciência agro-
nômica a proposta da extensãovem sempre associadaà ima-
gemda comunicação, como partesde um mesmomovimento
de abordagem de agricultores paraapresentar-Ihesinovações.

No entanto, não podemos negar que o espaço ofere-
cido para esta disciplina, oficialmente instituída para apri-
morar a evolução da modernização, pode-se constituir em
exercício efetivo de envolvimento dos estudantes na solu
ção de problemas de produtores rurais com os quais entrem
em contato.

A extensão rural, uma vez identificada com uma açr ()
educacional, confunde e dificu Itaa percepção dos estudan
tesoTorna-se fundamental a diferenciação entre os dois p« I
cessos, mesmo que o espaço acadêmico de ambas .t

experimentações seja uma disciplina única, quase sempre'
chamada de Comunicação e Extensão Rural.

Tanto educação rural quanto extensão rural, embor 1

seprendam a projetos políticos distintos, propõem acap,« r
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tação técnica como saída para as populações rurais. Segun-
do Freire (1977) a capacitação, na ação dos técnicos, prati-
ca-se na assistência técnica, que para ser verdadeira, só pode
se realizar na práxis, ou seja, na ação e na reflexão, ou
ainda, na compreensão crítica das implicações da própria
técnica. A capacitação técnica, diferente do adestramento
animal, jamais pode estar dissociada das condições exis-
tenciais dos agricultores, de sua visão cultural, e de suas
crenças. Deve partir da situação em que eles seencontram,
e não daquela em que o técnico julgue deveriam estar.

Brandão (1994) sustenta que a educação popular é
a negação da negação. É a negação de uma educação dirigida
às camadas popu lares ser uma forma compensatória que
consagra a necessidade política de manter sujeitos popu-
lares fora do alcance de uma verdadeira educação. É por-
tanto, a afi rmação, não apenas da possibi lidade de
emergência de uma educação para o povo -o que impli-
caria a reprodução legitimada de duas educações, condi-
ções de desigualdade -, mas da necessidade de
transformação de todo o projeto de educação a partir do
ponto de vista do trabalho popular.

Para o profissional da agronomia é de fundamental
importância a compreensão destas diferenças, paraque pos-
samos ir além da mera transmissão de informações, quase
sempre resultando em baixíssimos índices de aceitação por
parte dos agricultores.

O aprimoramento da assistência técnica passaneces-
sariamente pela discussão sobre as singularidades de diferen-
tes produtores e de técnicos, para que, ao criarmos condições
para valorização de cada um destes agentes, apareçam novos
parâmetros para aval iação e uti Iização das tecnologias.

Experiências de convivência entre estudantes e agri-
cultores, possíveis de serem trabalhadas no âmbito destas
disciplinas, têm criado condições para um respeito mútuo
(o para o aprofundamento da compreensão das necessidades
d cada produtor.

É preciso gerar um processo em que a discussão so-
bre as interações técnico/produtor parta do princípio bási-
ro de que o conhecimento a ser trocado com os
.igricultores, que, em última instância, são aqueles que
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tomam as decisões quanto ao processo produtivo e que
arcam com asconseqüências pelas decisões tomadas, não
corresponde a simples transferência de saber, mas ao en-
contro entre dois interlocutores que buscam a significação
dos conteúdos das mensagens que elaboram, ou seja, as
visões de mundo de cada um precisam sofrer acomoda-
ções necessárias de um lado e de outro para que a comu-
nicação e-ntreestes seja possível.

A busca por um efetivo diálogo com os demais agen-
tes envolvidos na produção agropecuária é que traz, ao téc-
nico, a verdadeira dimensão das possibilidades de seu
exercício profissional. Nesta perspectiva coloca-se a contri-
buição efetiva que estasdisciplinas podem oferecer no pro-
cesso de formação dos estudantes da ciência agronômica.

A ciência agronômica apóia-se na Biologia e na Eco-
nomia. As técnicas hão de sempre carecer de uma tática para
a suaaplicação, bem assim, os meios de organização que os
estudos e conhecimentos em Sociologia Rural podem dar.

ParaGuimarães Duque (1964), largo tempo foi per-
dido na demonstração de uma técnica sem humanismo, na
implantação de princípios científicos que, embora verda-
deiros, não tiveram apoio dos conceitos sociais mais sim-
ples e mais humanos.

A par disto, Carnoy e Levin (1987) entendem que só
os movimentos sociais podem tornar as escolas mais de-
mocráticas e possibilitar mudanças. Na ausência de pres-
sões externas por mudanças, elas tendem a preservar as
relações existentes.

Com efeito, Manacorda (1990) sugere que o desafio
é construir uma proposta baseada num modelo pedagógico
que possibilite a formação do que Gramsci sintetizou como
sendo: a formação do técnico mais o político.
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Introdução

Essetrabalho não visa secolocar ou resolver um pro-
blema determinado. Na verdade, intento apenas sistemati-
zar algumas leituras feitas ao longo desseperíodo que tenho
pensado as relações entre a Literatura e a História. Penso
que essapode ser uma boa oportunidade para se fazer um
balanço, esclarecer caminhos, delimitar melhor o objeto
com o qual trabalho: e a melhor forma é refletir sobre a
forma que os historiadores têm tomado a literatura como
um rica fonte no desvendamento do passado; e mais do
que isso, como a aproximação com a literatura tem obriga-
da a História a se questionar sobre o seu estatuto de
cientificidade e se colocado perguntas tais como: é possível
se pensar um veracidade para a História e uma verossimi-
lhança para a Literatura? Em que pontos o discurso históri-
co se separa do literário? Seráque podemos responder essa
pergunta atribuindo o estatuto de verdade para a história e
o de ficção para a literatura?

São idéias muito esparsas e panorâmicas, às vezes
até meio confusas, mas creio que satisfazem ao meu inten-
to de sistematizar, mesmo que brevemente, algumas preo-
cupações que me têm atormentado há algum tempo. No
futuro talvez este trabalho me seja úti I se conseguir desejo-
brar essespensamentos e desenvolver de forma mais demo-
rada essasidéias difusas '.

Foi apenas no século XIX - período em que as ciên
cias de uma forma geral secompartimentaram e estabelec
ram o seu campo específico de conhecimento - que
História começou a sequestionar sobre a sua especificidad
entre outras Ciências Humanas. Tratava-sede criar elemen
tos de distanciamento de outras ciências como a antropolo

1 Este artigo foi escrito em 200' como requisito da disciplina de Históll'
Social do Trabalho III do Doutorado da UNICAMP, ministrada pl,III
professor Edgar de Decca.
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gia e a sociologia, delimitando um campo propriamente
historiográfico, como de legitimar esse campo a partir de
parâmetros de cientificidade próprios das ciências naturais.
Desta forma, a História se construiu como ciência baseada
em um método que tinha por objetivo exclusivo provar a
veracidade ou não de um documento; depois de estabeleci-
do a veracidade dessesfatos, singulares e invariáveis, cabia
ao historiador apenas colocá-Ios em ordem cronológica de
modo a construir uma narrativa linear". Nessesentido, não
cabia ao historiador a capacidade interpretativa, a História
era avessaa síntesesgerais e modelos estruturais que pudes-
sem explicar os processo social e histórico 3. Isso é o que
entendemos de um positivismo puro em suasformulações,
mas na prática os historiadores do sécu10 XIX estavam mui-
to além de mostrar essa versão um tanto caricata do
positivismo. Sobretudo porque no século XIX existia uma
sensível preocupação com o estabelecimento de identida-
des nacionais que fazia com que a história se colocasse
problemas tais como: o que constitui a peculiaridade de
uma determinada nação em relação a outra? Quais os tra-
ços econômicos, políticos, sociais e culturais que marca-
vam a diferença de um povo ou nação? Não cabe nesse
trabalho explorar esse problemas. O que nos interessa é
que na constituição dessacientificidade, a História procu-
rou expu rgar de seu campo toda forma de expl icação da
realidade histórica que tivesse por base a imaginação e a
criação. Assim, havia uma linha nítida que separa o discur-
so histórico, que trabalhava com a verdade e o fato, verifi-
cado e comprovado através de documentação oficial, do
discurso literário, que era atribuída a capacidade criativa e

2 Parte desses argumentos podem ser encontrados na obra de REIS, José
Carlos. A história entre a filosofia e a ciência. São Paulo: Ática, 1996; a
introdução de WHITE, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica
no Século XIX. São Paulo: EDUSP 1992; há uma interessante discussão
em AGUIAR, Flávio; MEIHY, José Carlos Bom; VASCONCELOS, Sandra
Guarani T. (Orgs.), Gêneros de fronteira: cruzamentos entre o histórico e o
literário. São Paulo: Xamã, 1997. p. 11-19; 93-114; 173-210.
l Não podemos generalizar ao fazer a afirmação, sobretudo devido a
obra de Karl Marx. Contudo suas interpretações só foram incorporadas
ao discurso histórico acadêmico no século XX com a Escola dos Annales

sobretudo pelo História Social Inglesa.
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inventiva, tendo como campo privilegiado a imaginação
pessoal e subjetiva.

Mas essas certezas não permaneceram tão sólidas ao
longo do século XX. Várias historiadores e fi lósofos questio-
naram a pretensa cientificidade dos saberes humanos e pas-
saram a questionar a noção mesmo de verdade histórica como
esta havia sido formulada pelos intelectuais do século XIX4.

Essa discussão tem múltiplos desdobramentos, nos
interessa estudar como os historiadores têm se voltado para
um debate profícuo com a literatura, esse que parecia ser
um campo restrito ao que era fictício e imaginativo, e têm
se questionado sobre os pontos de encontro e desencontro,
os de cruzamento e mediações.

Penso que podemos dividir esses cruzamentos em três
campos distintos: primeiro, aquele que tem se apropriado
dos discursos literários como portadores de historicidade e
tem encontrado neles importantes elementos no sentido de
enriquecer a compreensão do passado; segundo, aquele que
tem se voltado para os discursos históricos e encontrado ne-
les elementos próprios de um campo que antes se acreditava
como literário; e, por fim, o que tem pensado não precisa-
mente os discursos, mas a materialidade do livro e seus su-
portes, a forma de edição e circulação dos mesmos. Esses
três campos, apesar de os colocarmos como distintos, estão
sempre se intercalando, de forma que um coloca problemas
que incidem diretamente nas formulações do outro, no sen-
tido de questioná-Ia e até reformulá-Io. Esses debates têm
enriquecido tanto o saber histórico como o literário, têm
feito os historiadores se questionarem sobre as suas certezas
e ampliado o campo do conhecimento histórico.

164

A literatura como Fonte para o Historiador

Vou tratar, em primeiro lugar, do caso em que o
historiadores têm se apropriado dos discursos literário como
portadores de historicidade. Nesse sentido, podemos desta

4 Uma boa discussão desse tema pode ser encontrada em WHITl,
Hayden. A questão da narrativa na teoria contemporânea de História,
Revista de História.São Paulo, IFCH!UNICAMP, n. 2 e 4, primavera,
1991.
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car alguns autores e forma com que eles têm operado com
esse cruzamento. Pretendo oferecer um especial destaque
para os autores nacionais, porque eles têm me oferecido
subsídios importantes para a elaboração de meu trabalho e
também porque eles têm formulado questionamentos inte-
ressantes sobre esse cruzamento.

Entre os historiadores que têm trabalhado com fontes
literárias destaca-se o inglês Raymond Williams. Entre ou-
tros trabalhos, temos O Campo e a Cidade na História e na
Literaturas. Este trabalho procura criticar um visão comum
na literatura e na história sobre a Inglaterra Rural, de um
campo edênico, de um passado mítico, ao qual historiadores
e literatos vaticinavam a sua morte e a reabilitação através da
vinculação a uma tradição perdida. Williams fez uma via-
gem retrospectiva às visões de campo e a cidade desde a
antigüidade greco-romana, mas se centrou sobretudo nos pro-
cessos de formação do capitalismo agrário nos séculos XVII
no sentido de compreender os complexos posicionamentos
do criação literária frente aos modos de vida no campo e na
cidade. Nesse livro as relações entre a realidade histórica e
os discursos literários se mostram complexas: a criação lite-
rária se vê passível de ser negada pela realidade histórica,
pois na criação desse passado mítico normalmente se alie-
nam os processos de exploração do trabalho humano e, como
toda tradição, normalmente se mostra de forma seletiva, re-
cortando e recriando o passado. Wi IIiams foi além de apenas
identificar essa tradição, ele pretendeu questioná-Ia, e recor-
reu a realidade histórica no sentido de mostrar o quanto a
idéia de uma Inglaterra Rural, de homens puros e íntegros,
olocada num passado mítico, acabava por impedir uma crí-

tica necessária e presente de compreender o campo e a cida-
de como dois modos de vida que foram integralmente
mudados na formação do capitalismo, de se questionar esse
processo como um todo e encontrar caminhos que possam
superá-Io. No seu livro teórico, Literatura e Marxismo6, ele
trava um intenso debate com as teorias culturais do marxis-

\ WILLlAMS, Raymond. O campo e a cidade: na história e na literatura.
~,o Paulo: Cia. das Letras, 1989.
n WILLlAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar Edi-
íores, 1979.
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mo vulgar, a ponto de questionar os conceitos de
simplificadores de Ideologia, de estrutura e superestrutura,
de determinação, e sobretudo, a teoria do reflexo, para a
qual a criação artística deve refletir diretamente a vida, mas
isso de forma simplista, recorrendo sempre a uma determi-
nação entre as formas de pensamento e as estruturas sociais.
Williams formula o conceito de estrutura de sentimentos,
que procura resgatar os elementos ativos da criação artística
e compreender o pensamento como constituído e constituidor
do social", procurando os pontos de soldagem entre o ser
social e a consciência social- isso que E.P. Thompson cha-
mou de experiência. Nesse sentido, Wi IIiams não estava pre-
ocupado com a separação entre fato e ficção, discurso histórico
e discurso literário, esses dois últimos compõem a realidade
histórica, e não cabe ao historiador questionar se tal discurso
literário é falso ou verdadeiro, mas entender que ele busca
hegemonizar formas de compreender a realidade histórica, e
o que temos que perceber é a quem servem esses discursos,
de que forma eles se institucionalizam ou se propagam,
muitas vezes se tornando uma tradição que se faz necessário
criticar. Se em algum momento Williams combateu uma
certa visão de campo e de cidade, no seu livro acima citado,
e a considerou equivocada, é porque acreditava que era ne-
cessário uma visão alternativa, não apenas no sentido de com-
preender o passado, mas também de superá-Io.

Outro estudo interessante o do historiador inglês
lan Watt 8 - que foi discutido na disciplina. Na esteira de
outras discussões já travadas na filosofia, como é o caso
de l.ukács", Watt vai estudar as razões que levaram O

surgimento da forma social romance. Ele estuda suas ca-

7 Uma outro livro que Williams faz 'uma boa discussão desse problema (>

"Cultura e Sociedade" em que ele estuda as reações da literatura frente ao
industrialismo. In: WILLlAMS, Raymond. Cultura e sociedade (1780
1950). São Paulo: Editora Nacional, 1969.
8 WATT, lan. A Ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson
e Fielding. São Paulo: Cia das Letras, 1990.
9 Essadiscussão me foi possível devido a leitura e discussão na discipll
na. In: LUKÁCS, Georg. A teoria do romance: um ensaio histórico-filosó
fico sobre as formas da grande épica. São Paulo: Duas Cidades: Ediç(\('
34, 2000. p. 7-96; LUKÁCS, Georg. La novela histórica. México: Bibllo
teca Era, 1971. p. 9-102.
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racterísticas e as diferenças com as formas passadas. O
estudo abrange um amplo leque de temas, desde a
estruturação de enredos, a função dos personagens, as no-
ções de autoria, enfim, as mudanças gerais advindas com
uma realidade social em transformação, ou melhor, o de-
senvolvimento do capitalismo e a formação de um modo
de vida burguês, e a relação destas com as formas sociais
que procuravam representá-Io. lan Watt busca estabelecer
uma relação do surgimento do romance com uma nova
ética do trabalho, com o protestantismo, com a constru-
ção da noção de espaço privado, com o avanço nas formas
de editoração do livro, etc. Fazemos um especial destaque
ao contato de Watt com a estética da recepção, na sua
análise que busca mostrar o quanto as exigências de um
novo leitor, um amplo mercado editorial e formas dife-
rentes de se apropriar dos escritos literários pressionaram
a criação literária e condicionaram a própria criação do
escritor. É um estudo inovador que décadas depois será
mais debatido pela História Cultural Francesa.

Um conceito que está sendo muito usado hoje no
Brasil é o de representação social formulado por Roger
Chartier!". O conceito é mais antigo, foi trabalhado por
Émile Durkheim e Marcel Mauss", masChartier reformulou-o
de forma que estásendo largamente usado nos estudos que
tomam a literatura como fonte para a História. Trata-se de
compreender que toda realidade é simbolicamente
construída e que essa construção mesma faz parte dessa
realidade. Mas essa representação da realidade não é abs-
trata e individual, ela é social, porque estádentro das estra-
tégias que os grupos sociais formulam no sentido de ler o
mundo, criar elementos de identidade que justifiquem as
razõesde estar no mundo e tentar hegemonizar as suasfor-
masde representar esse mundo. Nesse sentido, não há um

10 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1990. Uma boa discussão do concei-
10 poder ser encontrado no livro de PESAVENTO, Sandra Jatahy. °
Imaginário da cidade: visões literárias sobre o urbano. Paris, Rio de
l.meiro. Porto Alegre. Porto Alegre, Ed. da Universidade/ UFRGS, 1999 e
outros artigos publicados pela autora nas revistas de história nacionais.
11 Essareferência encontrei no próprio livro de Roger Chartier. CHARTIER,
R gero Op. cit.
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referente na realidade que nos leve diretamente ao repre-
sentado, o ato mesmo de representar o mundo não é sim-
plesmente mostrar como ele é, mas como ela poderá ser ou
como ele poderia ter sido. Roger Chartier formulou-o, den-
tro do campo francês, no sentido de secontrapor a concei-
tos como é o de mentalidade, história intelectual e uma
história social da cultura. Segundo ele, asformas como ope-
ravam os historiadores da mentalidade e da história intelec-
tual acabavam por não deixar claro os processos pelos quais
determinadas formas de representar o mundo se tornaram
hegemônicas, ou melhor, a história não retornava ao social
pois considerava as idéias como abstratas e justificadas em
si mesmas. Sua crítica a uma história social do cultural,
isso ainda no campo francês, baseia-se no fato de essahis-
tória não compreender os processos de ci rculação cu Itural,
ou melhor, estabelecia um campo rígido em que os objetos
culturais eram separados de forma estanque entre as cama-
das sociais. Nesse sentido, parecem elucidativos os seus
estudos sobre cultura popular. Segundo ele, não podemos
considerar uma cultura como popular só pelo fato de ter
um determinado conteúdo que de antemão consideramos
como popular, ou partir do pressuposto de que é possível
antes segmentar as classes sociais e depois distribuir os
objetos culturais, atribuindo àqueles que eram lidos pelo
povo a qualidade de popular. Ele ressaltaque é necessário
compreender as formas de produção, distribuição e consu-
mo. À frente falaremos mais sobre isso. De qualquer forma
o conceito de representação social coloca o discurso literá-
rio como uma entre outras formas de representar o mundo,
o que acaba por apagar a linha que separavaa história como
um discurso ligado à veracidade e a literatura como um
discurso ficcional e imaginativo.

Vale destacar os estudos de Robert Darnton 12, histo-
riador americano, masque mantêm uma proximidade com
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12 DARNTON. Robert. O grande massacre dos gatos e outros episódio'
da história cultural francesa. Rio de Janeiro: Graal, 1986. p. 21 a 184,
DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revoluçáo
São Paulo: Cia da Letras, 1990. p. 259 - 283. Para um discussão m,li_
específica desse ponto que estamos tratando ver DARNTON, Roben
Boêmia literária e revolução: o submundo das letras no antigo regime
São Paulo: Cia das Letras, 1989.
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a história francesa 13. Eles se voltam para os grupos de inte-
lectuais e busca compreender como esses elaboram proje-
tos de intervenção d ireta na sociedade e como eles se colocam
em relação a ela. Darnton se questiona sobre o lugar em
que estes grupos ocupam e sua relação com os saberes ins-
tituídos. Seus estudos têm nos oferecido interessantes ele-
mentos para o entendimento do papel dos intelectuais na
revolução francesa, da literatura subversiva, das formas ins-
tituídas e proibidas de edição, ete. Eles também enrique-
cem os estudos literários porque incluem como um dos
seus campos o que se volta às revistas literárias, os jornais,
as academias de letras, ete.

Vou tentar a partir de agora comentar alguns estudos
nacionais que têm trabalhado com o cruzamento entre litera-
tura e história. Nesse sentido, vale destacar os estudos que se
têm elaborado sobre Machado de Assis. A iniciativa partiu
de um estudioso da área de literatura, Roberto Schwarz 14. O
seu livro Ao Vencedor as Batatas foi inovador, no período
em que foi lançado, pelo fato de tomar os romances como
uma maneira de compreender as transformações ocorridas
no final do século XIX com a instauração de uma ordem
burguesa no Brasil. Schwarz estava preocupado em compre-
ender a difícil adequação de um pensamento europeu, libe-
ral e burguês, a uma realidade brasileira paternalista e
escravocrata. O seu estudo é o de importação de idéias por
um país periférico do capitalismo e as conseqüências dessa
importação na compreensão da realidade local. 5chwarz criou
um termo um conceito muito polêmico, o de "idéias fora do
lugar", que foi motivo de um acalorado debate nacional. Ele
anal isou dois autores, Machado de Assis e José de Alencar, e
a forma como eles trataram essa disparidade entre idéias im-
portadas e uma realidade local. Penso que podemos colocá-
10 ao lado de outros estudiosos que estavam preocupados em
ompreender o caráter nacional. Ao seu lado podemos colo-
ar Renato Ortiz, Antônio Cândido, entre outros. Aliás, o

11 Nesse sentido destaco um intercâmbio de Darnton com Roger Chartier,
sobretudo nos estudos da história da leitura. Ver: BURKE, Peter (Org.). A
I "rita da história: novas perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992.
14 SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. 4. ed. São Paulo: Duas
( Idades, 1992. O livro foi fruto de um interessante debate em sala de aula.
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tema da identidade nacional tem crescido muito nos últimos
anos entre os historiadores; talvez, em parte, por causa das
comemorações dos 500 anos, mas também porque a depen-
dência do Brasi I tem crescido com essa onda neoliberal. A
literatura é uma importante fonte para os estudos da identi-
dade nacional e os historiadores cada vez mais se voltam
para ela nesse sentido. Vale destacar que Schwarz trabalha
de forma inovadora no Brasil com enredos e tramas e o que
esses elementos possuem de historicidade. Na esteira desses
estudos sobre Machado de Assis, podemos destacar os mais
atuais, realizados por Sidney Chalhoub". Ele também traba-
lha de forma brilhante com a trama e os personagens, mas
sua problemática não se volta de forma incisiva sobre a ques-
tão nacional. Chalhoub nos mostra como, ao longo dos ro-
mances de Machado de Assis, os graus de dependência de
determinados personagens, com respeito àqueles que repre-
sentam uma ordem senhorial, diminui à medida que essa
mesma ordem se desgasta. O estudos também fazem uma
importante relação entre o tempo presente ao escritor e de
que forma este influencia na elaboração dos romances que se
passam no passado.

Os estudos dos movimentos literários no final do
século XIX devem muito a Nicolau Sevcenko!". O seu livro
conseguiu vincular propostas de grupos literários com ques-
tões políticas e sociais, tais como, as lutas pela proclama-
ção da república e o seu compromisso com a instauração
de uma ordem mais progressista e civilizada. O estudo é
inovador porque consegue recuperar, ao longo das últimas
décadas do século XIX e primeiras do XX, os projetos dos
grupos literários, desde o entusiasmo das lutas republica-
nas até uma certa desilusão depois de a república se instau-
rar como um sistema conservador e autoritário. Nesse
sentido, Sevcenko nos mostra os espaços de sociabilidade
dos escritores do período, os seus diferentes projetos, a suas
relações com a ordem instituída, os processos de cooptação

15 CHALHOUB, Sidney e PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda (Orgs.).
A História contada: capítulos de história social da literatura no Brasil.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
16 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e cria-
ção cultural na primeira república. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.
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e ostracismo, a sua relação com o mercado editorial, etc.,
de forma que temos um quadro rico e complexo da relação
entre cultura e sociedade, como os grupos se vêem dentro e
em relação a essa sociedade. Numa leitura um tanto
benjaminiana, ele recuperou os projetos vencidos, aquilo
que não foi, mas que poderia ter sido; o que nos coloca
importantes elementos para compreendermos uma certa
dimensão utópica da história. Um último elemento que
quero ressaltar é aquele que se refere ao importante vínculo
da criação artística com a realidade histórica que parte da
relação efetiva desta com relação àquela através de uma
inserção dos grupos literários e sua preocupação em
hegemonizar suas leituras da realidade. Isso nos leva sem-
pre à necessidade de recorrer, em diferentes períodos histó-
ricos, às relações entre o saber e o seu lugar social.

Destaco mais dois estudos, entre outros, porque têm
me servido de inspiração preciosa na confecção da minha
dissertação. A professora Ivone Cordeiro"? realizou um im-
portante estudo das visões sobre o sertão cearense na litera-
tura do final do século XIX. Na esteira de Williams, ela
identificou uma mudança na estrutura de sentimentos com
respeito ao sertão na passagem de uma visão romântica -
como é o caso de losé de Alencar e Franklin Távora - a uma
visão do real ismo, como é o caso dos naturalistas cearenses.
O trabalho se questiona sobre pontos importantes tais como:
de que forma a seca influencia nas visões sobre o sertão?
Ou mesmo, como uma visão civilizatória dos intelectuais
do século XIX se coloca frente ao Sertão, visto que esta se
colocou como contrária em relação àquele? Ela também
considera o discurso literário como um dos componentes
do social e não algo que se coloca como apartado ao qual
se tem que buscar as relações com esse social. Nesse senti-
do, parece patente a influência de Roger Chartier.

Enfim, vale destacar o estudo sobre o imaginário da
cidade realizada pela professora SandraJatahy Pesavento!", É

17 BARBOSA, Ivone Cordeiro. Sertão: um lugar incomum - o sertão do
Ceará na literatura do século XIX. Tese (Doutorado em História). São
Paulo, FFLCH!USP, 1998.
18 PESAVENTO, Sandra Jatahy. ° imaginário da cidade: visões literárias
sobre o urbano. Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Porto Alegre: Ed. da
Universidade! UFRGS, 1999.
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um estudo amplo que procura comparar as diversas visões
sobre a cidade entre escritores parisienses e brasileiros do
Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul (estado em que ela
ensina). O conceito de representação lhe é caro, pois o seu
trabalho busca identificar nos romances como eles compõem
representações sobre a cidade na segunda metade do século
XIX. Pesavento consegue resgatar a referência parisiense dos
escritores brasileiros, tanto nos traços das cidades como numa
certa forma de representá-Ia. Ela também coloca a literatura
como uma sintonia fina, na sua capacidade de captar as sen-
sibi lidades de uma época e a forma como os homens senti-
ram as transformações ocorridas nas cidades do século XIX.

Por fim, destaco os encontros internacionais que pro-
curaram refleti r sobre os cruzamentos entre História e Lite-
ratu ra19 e que têm levantado interessantes questionamentos,
mas que por serem estudos esparsos e numerosos não cabe
um comentário mais detalhado. Nas próximas partes nós
trataremos com mais cuidado esses questionamentos.

Os Componentes Literários do Discurso Histórico

Vou apenas levantar algumas idéias esparsas sobre a
forma como o pensamento de Hayden White20 tem levado

19 Esses estudos não se referem exclusivamente ao ponto tratado, mas em
sua maioria os trabalhos se referem a esse ponto, já que tomam os discur-
sos literários em busca de sua historicidade. Ver DECCA, Edgar Salvatori
de (Org.). Pelas margens: outros caminhos da História e da Literatura.
Campinas - Porto Alegre: Editora da UNICAMPI UFRGS, 2000 et aI.
Gêneros de fronteira: cruzamentos entre o histórico e o literário. São
Paulo: Xamã, 1997. LENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy
(Org.), Discurso histórico e narrativa literária. Campinas - SP: Editora da
UNICAMP, 1998; AGUIAR, Flávio; MEIHY, José Carlos Bom; VASCON-
CELOS, Sandra Guarani T. (Orgs.). Gêneros de fronteira: cruzamentos
entre o histórico e o literário. São Paulo: Xamã, 1997. p. 11-19; 93-114;
173-210.
20 Para uma instigante discussão sobre a questão a ser tratada ver Revista
de História. São Paulo, FCH/UNICAMP, n. 2 e 4, primavera de 1991. A
introdução de WHITE, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica no
Século XIX. São Paulo: EDUSP 1992.; WHITE, Hyden. Teoria literária e
escrita da história. Revista Brasileira de História, n. 13, jan./jun. 1994.
AMPUHI Marco Zero; KRAMER, Lloyd S. Literatura, crítica e imaginação
histórica: o desafio literário de Hayden White e Dominick Lacapra. In:
HUNT, Lynn (Org.). A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes,
1992.
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os historiadores a repensarem o conhecimento histórico. Não
quero dizer com isso que suas idéias são originalíssimas -
problemas como o que ele colocou já haviam sido coloca-
dos por outros intelectuais - mas vale a pena se centrar nele
como um expoente de uma tendência, ou forma de ver a
relação entre a literatura e a história, que procura apagar as
fronteiras entre esses dois saberes. Segundo Hayden White é
necessário se questionar os processos de legitimação do co-
nhecimento histórico que o identificou com a veracidade e
buscou afastar do mesmo todas as facu Idades imagi nativas e
criativas. Ele afirma que exista uma diferença entre o real- o
vivido - e uma elaboração discursiva sobre esse real, mas
esse real só nos é possível apreender a parti r da superfície do
discurso. De forma que precisamos pensar que o conheci-
mento histórico, não conseguindo apreender essa verdade
Tout Court, lança mão do imaginação para reunir fragmentos
do real e compor uma narrativa intelegível. Ao compor essa
narrativa, então, o discurso histórico incorpora elementos do
discurso literário. De forma um tanto caricata, podemos di-
zer que ao compor um discurso colocamos em cena determi-
nados personagens, sejam indivíduos ou coletividades (o
movimento operário, as mu Iheres, os negros, os inteletuais,
etc.), e o submetemos a uma trama que pode resultar em
discurso romântico ou realista, trágico ou cômico, etc. Para
compreender essas estratégias discursivas Hayden White re-

orreu à literatura no sentido de estabelecer os tropos do
discurso, e como a partir deles é possível qualificar e classi-
ficar o discurso histórico da mesma forma como se classifica
O discurso literário. São questões como: o discurso histórico

trágico ou dramático, irônico ou picaresco, etc. É uma dis-
ussão instigante, pois ao captar os elementos ficcionais do

discurso histórico White acaba por questionar o próprio status
de cientificidade do mesmo.

Sem dúvida essa postura apaga todas as frontei ras entre
.1 literatura e a história. No entanto, alguns historiadores-" têm
( locado alguns questionamentos importantes sobre as pecu-

11 essa discussão está bem formulada nos livros resultantes dos encontros
lnternacionais acima citados. Faço destaque aos artigos de DECCA, Ed-
K,II Salvatori de. O que é o romance histórico? ou, devolvo a bola para
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liaridades do conhecimento histórico. Em primeiro lugar a
operação do discurso histórico sedá em oficinas de história'?
nas quais essediscurso passapor um longo processo, cujo
sentido é a busca de uma verossimilhança. Ou melhor, por
mais que o discurso histórico tenha perdido há muito tempo
as referências de verdade, tais como estas tinham sido
construídas por uma história que sequeria científica, ele ain-
da se pauta pela procura da verossimilhança. A construção
mesmado discurso histórico é fruto de um procedimento bem
diferente do discurso literário. Enquanto o literato tem mais
liberdade criativa e imaginativa, o historiador sevê no dever
de fazer o seudiscurso seadequar a passeidade, mesmo que
depois dissoele chegue a conclusão de que o que ele realizou
é apenasum construção dessapesseidade,e não ela mesma.

Mas Hayden White nos alertou para um ponto im-
portante: cabe ao historiador, como ao literato, contar uma
história, e os dois têm de se questionar não só que história
contar, mas como se contar essahistória.

o Livro, a Imprensa e a Leitura

Assim como no último ponto, me deterei muito pou-
co nesse, porque não tem uma utilidade mais direta na mi-
nha dissertação. Poucos historiadores brasileiros têm
trabalhado na perspectiva daquele que reconhecemos como
um dos expositores máximos dessanova tendência da nova
história cultural, Roger Chartier.ê! Normalmente eles têm

você Hyden White. In: SEBE, Flavio Aguiar e José Carlos.(Org.). Gêneros
de fronteira. v. 1. Rio de Janeiro, 1997. A apresentação e artigo de Sandra
Pesavento em LENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy (Org.),
Discurso histórico e narrativa literária. Op. cit.: Assim como LAMAIRE,
Ria. O mundo feito texto. In: DECCA, Edgar Salvatori de (Org.), Pelas
margens: outros caminhos da História e da Literatura. Op. cito
22 Essa discussão sobre a operação do discurso histórico está formulado
em CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Tradução de Maria de
Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982; CERTEAU,
Michel de. A operação histórica. In: LE GOFF, Jacques e NORA, Piem'
(Orgs.). História: novos problemas. 2. ed. Tradução de Theo Santiago.
Rio de Janeiro: F. Alves, 1979. p.17-48.
23 Para essa discussão consultar: CHARTIER, Roger. A história cultural: entre
práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1990; CHARTIER,
Roger. A ordem dos livros. São Paulo: Cia. da Letras, 1999. CHARTIER,
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se apropriada do conceito de representação, mas essenão
vem acompanhado com um conjunto outro de reflexões
que tem colocado o autor sobre asformas de ler, os proces-
sos de editoração e difusão do livro. Na verdade, Chartier
não tem trabalhado com o conceito de literatura na sua
acepção mais restrita, ou melhor aquele que lhe atribui o
sentido de escrito imaginativo e de ficção. Paraele, litera-
tura é toda forma textual, falada ou escrita, que se assenta
sobre um suporte, material ou oral. Nesse sentido, a fala
mesma é literatura porque searticula de forma a apresentar
um discurso a ser transmitido e entendido pelos receptores.

Chartier trabalha com os objetos cu Iturais, sobretu-
do os escritos, a partir de sua material idade, ou melhor, ele
se centra nos suportes que comportam essesescritos, nas
suasformas de difusão e nas formas de socialização da lei-
tura. Ele tem colocado interessantes questionamentos: de
que forma a revolução nas formas de impressão do livro
infl uenciaram na manei rasde ler? Essaé uma leitu ra ind ivi-
dual ou coletiva? Quais as mudanças mais amplas propicia-
ram a noção de autoria ou mesmo a da leitura si lenciosa,
como é mais comum hoje. De uma forma geral os seus
estudos tendem a particularizar o conhecimento histórico
para melhor entender os complexos processos de circula-
ção cultural. Por exemplo, há uma passagem em que ele
mostra que mesmo depois da revolução da imprensa por
Gutemberg, as formas de ler ainda permaneciam, em sua
maioria, coletivas. Questionamentos como estes nos faz
partir do texto em abstrato e procurar compreender a quem
se destinam esses textos, a um público maior ou restrito,
eram no sentido de domesticar ou de liberar uma leitura do
mundo, se colocavam como um saber instituído ou subver-
sivo, tendiam a entender o saber como próprio de uma clas-
seou casta ou eram destinados a um público maior? Todas
essesprocessos são muito complexos e não podem ser ge-
neralizados. Vamos dar um exemplo: os cordéis hoje são
muito mais uma leitura individual do que coletiva, mas a
suaelaboração é desti nada a uma leitura coletiva. Podería-

Reger, Cultura escrita, literatura e história. Porto Alegre: ARTMED, 2001.
HARTIER, Roger. Textos, impressão, leitura. ln: HUNT, Lynn (org). A Nova

história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
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mos nos perguntar quais as transformações ocorridas em
um determinada época que levaram o cordel a ser uma lei-
tura individual. Não apenas isso, temos que entender que
mesmo essastransformação não levaram a mudança como
um todo nas formas de ler o cordel. Temos que particulari-
zar as formas de leitura do cordel e ligá-Ios a um tipo de
público específico. Assirn, ainda encontraremos muitas for-
mas de leitura coletiva do cordel nas feiras, em algumas
comunidades do interior, etc. Podemos também pensar a
relação entre o cordel e o repente, já que este último nor-
malmente não se assenta sobre um suporte escrito, sendo
quase impossível transformá-Io em uma leitura individual
e si lenciosa.

Roger Chartier nos tem mostrado que o suporte que
comporta os escritos influencia nos seus significados. Ele
recuperou um interessante debate entre os cléricos e sua
resistência em transformar a Bíblia da sua forma em rolo
para a de livro, como o conhecemos hoje. Segundo ele, a
forma em rolo impossibilitava uma leitura fragmentada da
Bíblia, o que tornava essa leitura muito mais restrita aos
grupos religiosos. Mas esseelemento deve ser colocado em
um contexto bem mais amplo porque só o suporte não es-
clarece tudo. Outras perguntas devem ser feitas: a palavra
divina era um direito de todos ou só de alguns? Qual a
distância entre a interpretação dada internamente aos reli-
giosos e a que estadestinada à pregação e à catequização?

Essessão apenas alguns problemas entre muitos ou-
tros interessantíssimos que ele nos coloca. Sem dúvida, es-
sesproblemas têm toda cond ição de revolucionar os estudos
culturais, e colocam novas formas de abordar problemas
antigos, como são aqueles que se preocupam não só com a
criação, mas com a recepção e apropriação feita pelos lei-
tores dos objetos euIturais.
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Diferença ... sim, apesar de tudo. [... ] Quando tentava
imitar a voz de minha mãe, era completamente dife-
rente. Diziam-me: "Fale, fale, que compreendemos',
mas sabia bem que aquilo era válido, pelo menos na-
quele momento, apenas em família. Na escola primá-
ria, a garotada zombava de mim e ria de meus esforços
para falar [...] Certamente, não me compreendiam. Mas
era eu que me esforçava para imitá-Ios [... ] Que esforço
faziam além de me ridicularizar? [... ] Mas a ordem que
se fez em minha cabeça, na época em que entrei na
quinta série, me fazia, já então, recusar violentamente
o rótulo de deficiente.

(EMMANUELLE LABORIT, surda francesa, atriz e escritora)

Surdo-Mudez, Diferença, Diferença-Significativa? Caminhos
Enviesados

Na Antigüidade, período da divinização do "ver-
bo", o sujeito surdo era conhecido como "surdo-mudo",
considerado como um ser incapaz de adquirir conheci-
mentos ou herdar propriedades, casar, trabalhar, etc. Acre-
ditava-se que tal "surdo-mudez" era algo a ser curado
através da fé religiosa.

No transcurso do século XVI, como lembra Leitão
(2003, p. 53) foram descortinando-se possibilidades de edu-
cação a pessoassurdas a parti r do Renascimente, surgindo
assim os professores de surdos, ou melhor, os "precepto-
res" de filhos das famílias nobres.

Segundo Sánchez 1 (1990) apud Leitão (2003, p. 54),
"os professores-preceptoresdavam grande importância à es-
crita como meio de acesso à articulação das palavras, to-
mada, também, por seu valor e função social".

A historiografia apresenta que as primeiras tentati-
vas de educação de surdos se deram na intenção de fazê-
los falar para aproximá-Ios da vida social dos "ouvintes"

1 SANCHEZ, G. C. La increible y triste historia de Ia sordera. Caracas:
CEPORSORD, 1990.
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na tentativa de torná-Ios "humanos", já que eram tidos
como seres animalescos ou providos de grandes pecados.
Nesse período a igreja, através dos monges e padres, os
chamados professores-preceptores, era responsável por "i ns-
truir os filhos da nobreza para garantia de seus direitos"
(LEITÃO,2003).

Paralela à i niciativa de instrução dos fi lhos de no-
bres, encontrava-se, ainda, a preocupação em "extirpar"
o pecado a partir da educação. Sendo assim, a deficiência
considerada, então, como mal decorrente de pecados
hediondos ou obra do demônio, "sentencia" as pessoas
que apresentassem alguma característica anti-social, a
viverem segregadas em asilos ou leprosários (hospícios).
Estes, construídos com irônica suntuosidade ainda na
Idade Média2. Tal atitude era prática rotineira do poder
público e de familiares, na intenção de se isentarem da
dispendiosa responsabilidade de educar essas pessoas.
Pessoti assim ressalta:

Foi assim que grandes hospitais, como o de Bicêtre e a
Salpêtriêre em Paris, Bethlehem na Inglaterra e muitos
outros no resto da Europa se abriram para acolher
piedosa e cinicamente, em total promiscuidade, pros-
titutas, idiotas, loucos, "libertinos', delinqüentes, mu-
tilados e 'possessos' que só na Salpêtriêtre perfaziam,
em 1778, um total de 8.000 pessoas. (1984, p. 24).

Decorre que, nesse contexto, os surdos confundi-
dos como loucos e "idiotas", eram também mantidos em
total isolamento.

Num outro momento, a medicina adentra intensa-
mente na área pedagógica e, a educação dos surdos passou,
ainda mais, a sedesenvolver no sentido de correção do "de-
feito" ou a compensação da "menos-valia" com treinamen-
to da fala e aproveitamento dos resquícios auditivos com o
emprego de aparelhos auditivos e materiais concretos (usa-
dos para mostrar objetos ou figuras das palavras que Ihes
eram ensinadas).

2 Pessoti (Ibid) escreve que os leprosários surgiram, no referido período,
como solução para o problema das devastadoras epidemias de lepra na
Europa.
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Nessecontexto, foram surgindo ascontribuições das
ciências sociais que trouxeram para as discussões, o enten-
dimento dessas pessoas como sendo uma comunidade
minoritária, detentora de uma língua e cultura próprias.
Nessanova concepção são evidenciadas as"características
diversas" do ser humano em contato com grupos sociais,
destacando-se a "riqueza de diferenças" (LEITÃO, 2003, p.
84) individuais, sociais e culturais. Assim, novos olhares à
pessoasurda e asàsformas instrucionais d~ educação a ela
di rigidas abri ram portas para estudos que encaram o suj.eito
surdo como "diferente". Skliar (1998, p. 11) reforça tais
concepções, afirmando que a surdez "constitui uma dife-
rença a ser politicamente reconhecida". Em outra obra, o
autor reforça que entende essa"diferença", não como um
espaço retórico, mas "como uma construção histórica e so-
cial, efeito de conflitos sociais, ancora em práticas de sig-
nificação e de representaçõescompartilhadas entre ossurdos"
(SKLlAR, 2001, p. 13).

Estudosmais recentes apresentam uma tercei ra cate-
goria. Leitão (2003, p. 86) acreditando num espaço de in-
terseçãoentre aspri mei rasabordagens", considera a "grande
e evidente limitação" do não ouvir, nas interações comuni-
cativas, visto que são sujeitos inseridos num ambiente em
que a maioria é ouvinte", como também salienta que a idéia
de valoração negativa conferida à surdez se dá a partir de
construções sociais. Assim, apresenta um terceiro viés, que
passaa considerar a surdez como uma "diferença significa-
tiva, experiência de vida ou tão-somente condição huma-
na". Em seu trabalho a autora passa a se referir ao sujeito
surdo a parti r dessa "diferença significativa".

"Deficiência", "Diferença" ou "Diferença Significati-
va", o fato é que a Educação de Surdos, ao longo de sua
história, é permeada por divergências entre práticas pedagó-
gicase a resistência de alguns profissionais quanto a novos
estudose concepções. Suaspráticassãobaseadasem aborda-

J Conforme apresentado, a primeira abordagem, de caráter meramente
biológico, a surdez é vista pela "falta" ou "deficiência". Na segunda, em
que é tida como "diferença", sob o ponto de vista das ciências sociais.
• Segundo Wallin (1990, p. 27), 90% a 95% das pessoas surdas são
filhas de pais ouvintes-falantes.
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gensmetodológicas controversas, tidas nessecampo de ensi-
no, como fi losofias educacionais. Sendo assirn, objetivando
realçar as informações até então descritas,apresento no tópi-
co seguinte os principais aspectos de tais abordagens.

Filosofias Educacionais

Em todo o mundo foram, e são realizadas, várias
tentativas metodológicas com o intuito de melhorar o de-
sempenho escolar e integração dos surdos na sociedade.
Dentre estasencontramos asseguintesabordagens:Oralismo
Multissensorial, Comunicação Total e Bilingüismo. Exis-
tem outras, porém trataremos aqui das mais discutidas.

Oralismo multissensorial

Essa"filosofia" educacional utiliza técnicas para o
desenvolvimento da percepção da memória visual, além dos
programas que aumentam sua capacidade de captação de
pistas visuais e auditivas presentes na comunicação. Para
que isso ocorra e facilite as leituras orofacial e labial, No-
gueira descreve:

[...] faz-se necessário o treinamento de habilidades para
reconhecer posições articulatórias de palavras e frases
e atividades que busquem a percepção visual de deta-
lhes e de síntese visual a partir de dados incompletos.
(1997, p. 35).

Todos esses recursos, além do uso de aparelhos de
amplificação sonora, são utilizados para favorecer a
oralização, na qual ao mesmo tempo em que se ensina a
leitura e escrita para o educando, é ensinado também - e,
principalmente - a fala e a leitura orofacial. Nesse caso, o
uso da Língua de Sinais é proibido, podendo haver somente
gestos indicativos e espontâneos.

Na Filosofia Oralista, a surdez é considerada "um
fator de modificação do intelecto" (NOGUEIRA, 1997), isto
é, acredita-seque a mesma interfere na inteligência e com
isso, devido à criança ter limitações auditivas também lhe
é difícil a apreensão da língua falada, escrita e de conteú-
dos educacionais. Nessecontexto, a instrução educacional
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é organizada pelo professor (ouvinte) com o uso de uma
linguagem oral fi Itrada sintaticamente", servindo de mode-
lo para uma posterior emissão do educando.

Observa-se nessa prática que muitas informações
"transmitidas" para os alunos ocorrem descontextua-
lizadamente, resultando em desmotivação e deficiência
de aprendizagem, na maioria dos casos. Assim, quando
são cobrados os conteúdos e dadas as "respostas" pelos
alunos, as deficiências, isto é, os problemas detectados na
aprendizagem, são atribuídos às limitações auditivas que
causam, segundo os adeptos dessa filosofia, deficiências
também de inteligência.°não-reconhecimento das pessoassurdas como de-
tentoras de um sistema lingüístico próprio teve grande con-
tribuição dos projetos de eugenia e da medicalização no
âmbito escolar ocorridos a partir do final do século XIX.
Tais projetos serviram para reforçar os estigmas de "raças
inferiores" às pessoasque apresentassem diferenças bioló-
gicas, raciais e sociais, ou seja, indivíduos negros, pobres,
e "portadores" de alguma limitação física eram considera-
dos "cidadãos de segunda categoria".

No ideário de eugenia, cabia à escola a "missão de
redimir a humanidade" (PATTO, 1996, p. 26). Tal concep-
ção, fortemente praticada na escolarização dasclassessocio-
economicamente desfavorecidas, deixou profundas marcas
na educação das pessoas surdas, por serem consideradas
como seres portadores de uma patologia a ser tratada e/ou
curada, ao ponto de parecerem, o mais possível, com o
padrão de normalidade. Assim restava-lhes duas opções:
aprenderem a falar ou viverem excluídos na marginalidade
ou internados em asi los (conforme tópico anterior).

Um marco de grande repercussãoe propagação desta
proposta de ensino, deu-se por ocasião do 11 Congresso In-
ternacional de Educadores de Surdos, em Milão, no ano de
1880, quando o uso da Língua de Sinais ficou "oficialmen-
te" proibido. Traduzindo o espírito da época, um congres-
sista italiano assim declara:

5 Trata-se do método de ensinar ao educando surdo, a pronúncia ORAL
de palavras. Estas, por sua vez, isoladas de um contexto.
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Em todas instituições onde se deseja sincera e eficaz-
mente introduzir o verdadeiro método da palavra, de-
vemos, inicialmente, separar os iniciantes dos outros
alunos e,.por todos os meios possíveis, desenraizar a
erva daninha da língua de sinais. A linguagem mímica
exalta os sentidos e provoca, demasiadamente, a fanta-
sia e a imaginação (GRÉMION6 apud LULKIN, 2001,
p.37).

As conseqüentes recomendações do congresso de
Milão aliadas à "cartilha" da eugenia foram adotadas com
bastante rigor em vários países, nos quais as escolas incor-
poravam práticas "corretivas", na "ilusão de que o sucesso
escolar de seusalunos especiais mantém di reta relação com
uma 'boa oralização'" (LEITÃO, 2003, p. 16). No entanto,
seassimo fosse,os surdos bem oralizados não apresentariam
tantas dificuldades em leitura, escrita ou na aprendizagem
de conteúdos (abstratos). O que ocorre é que surdos
sinalizadores, nurn ambiente de troca lingüística com pro-
fessor usuário da língua de sinais, apresentam desempenho
superior ao dos oralizados, quando na exposição de idéias,
e mais facilidade na aprendizagem da língua escrita do país
a que pertencem".

Comunicação total

Segundo os defensores da Comunicação Total, essa
é uma filosofia que entende o surdo como uma pessoa(que
não ouve), não fixando seu olhar na patologia, e que a sur-
dez não bem trabalhada reflete características que podem
resultar em problemas de cunho social, no que concerne
interação de surdos com ouvintes, o denominado bloqueio
de comunicação.

Assim, essaabordagem trabalha com todas as possi
bilidades que gerem comunicação, tais como: leitura labial,
oralização, leitura e escrita, estirnulação auditiva, adapta
ção de aparelho de amplificação sonora, acrescentando-sr ,
a liberdade de prática de quaisquer estratégias (Língua dr

6 GRÉMION, [ean. La plenête des sourds. Paris: Presses Pocket, 1991
7 De acordo com registros tais como os estudos sobre Bilingüismo (pllI

exemplo, Quadros, 1997) e experiências da autora.
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Sinais, datilologia", linguagem carporal e plástica, combi-
nação de modos, etc.) que possibilitem uma "Comunica-
çãoTotal", priorizando em seusprogramasaproximar pessoas
e permitir contatos (NOGUEIRA, 1997, p. 39). Dessa for-
ma, os adeptos da Comunicação Total acreditam que são
dadas variadas alternativas de comunicação que podem sa-
tisfazer às reais necessidades, possibilitando realizações
pessoais e profissionais.

Paraati ngi r resuItados bastante positivos, a articu la-
ção do tripé família-escala-surdo adulto é consideradafun-
damental como afirma Ciccane:

Na realidade, a Comunicação Total, como filosofia
educacional, não poderia sobreviver sem uma base de
articulação entre família-escala-surdo adulto, já que
seus programas de ação não permitem que se perca de
vista referenciais, que se consubstanciam na história
da vida daqueles que não ouvem. (1990, p. 8).

A Comunicação Total, segundo seus adeptos, é a
que possibilita múltiplos meios que faci litem a comunica-
ção, tendo em vista o reconhecimento do surdo que não
tem fluência da língua oral como uma pessoa que pode
comunicar-se efetivamente atravésda língua de sinais e não
como totalmente marginalizado (NOGUEIRA, 1997).

Essaconcepção originou uma nova abordagem: o
Bimodalismo. Entretanto, é importante esclarecer que, nas
práticas escolares, há quem confunda Bimodalismo com
Bilingüismo. Porém, a primeira, trata do uso simultâneo de
duas línguas, camo por exemplo, o "português sinalizado",
que apresenta a estrutura da fraseda Língua Portuguesanum
plano morfológico da Língua Brasilei ra de Sinais (Libras) -
caso do Brasil- o que causadistorções em ambas, gerando
uma má transmissão de mensagens.

Bilingüismo

O Bilingüismo é o uso de duas línguas por uma pes-
soa, ou seja, é quando um indivíduo tem profundo conhe-

8 "Pronúncia" de palavras através do alfabeto manual.
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cimento de duas línguas e as utiliza quando é preciso. Por
exemplo, alguém que sabe e usa fluentemente inglês e fran-
cês é bilíngüe; o surdo que sabe a Libras e a língua portu-
guesa é também bilíngüe.

Existem dois tipos de Bilingüismo, que segundo
Woodward? (1982) apud Ciccone (1990, p. 78), é importante
que os diferencie. São o Bilingüismo Individual e o Social. O
Individual ocorre quando o sujeito aprende outra língua além
da primei ra (língua materna). O Bi lingüismo Social é quando
a comunidade "precisa" usar duas línguas por "obrigação",
devido a situação em que se encontre para que haja a comuni-
cação e intercâmbio de conhecimentos e informações.

As propostas sobre Educação Bilíngüe não tem o valor
de oferecer ao aluno surdo somente o acesso a duas línguas,
mas, principalmente, o de preservar sua própria cultura, além
de possibi litar o acesso a outras culturas (Biculturalismo).

Conforme essa abordagem, para que seja respeitada
a integridade de cada língua, é importante que os professo-
res de surdos dominem a Libras, possibilitando seu acesso
aos alunos. Estes, de posse e domínio de sua língua natural,
poderão aprender a Língua Portuguesa, na modalidade es-
crita, principalmente, como uma segunda língua. Dessa
forma, a "filosofia" em questão, busca propiciar o desen-
volvimento dos processos cognitivos dos educandos. Em
síntese, na Educação Bilíngüe, tanto professor quanto alu-
nos devem fazer uso das duas línguas.

Um teórico que também traz preciosas contribuições
para a escolarização de surdos, é Lev S. Vygotsky. Em seus
estudos, porém, encontravam-se mudanças de posição quan-
to à eficácia dos métodos, ou seja, num primeiro momen-
to, o autor apresenta inclinação a práticas oralistas, indicando
que a educação de surdos deve ter início desde a pré-escola,
a fim de estimulá-Ios a incorporar a linguagem oral do
ouvintes. Num momento posterior, o autor revisa seus po
tulados e, dando destaque à "mímica" (referência, na épo
ca, alusiva à língua de sinais), sugere a utilização d
múltiplos recursos para que o surdo tivesse acesso à lingu

9 WOOOWARO, J. How you gonna get heaven if you can't talk. Wilh
Jesus. Silver Spring - MO: T. J. Publishers, 1982.
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gem (poliglossia). Assim, o Mestre bielo-russo, propondo o
método da substitu ição, afi rma:

Se na educação tradicional a linguagem devora como
um parasita todos os demais aspectos da educação, se
converte em objetivo próprio, então precisamente por
isso a linguagem perde a sua vitalidade: a criança sur-
da-muda aprende a pronunciar as palavras, porém não
aprende a falar, a utilizar a linguagem como meio de
comunicação e do pensamento [... ] a luta da lingua-
gem oral contra a mímica, apesar de todas as boas
intenções dos pedagogos, como regra geral, sempre
termina com a vitória da mímica, não porque precisa-
mente a mímica desde o ponto de vista psicológico
seja a linguagem verdadeira do surdo-mudo, nem por-
que a mímica seja mais fácil, como dizem muitos
pedagogos, mas sim, porque a mímica é uma lingua-
gem verdadeira, em toda a sua riqueza e importância
funcional. (VYGOTSKY, 1989, p. 190)'°.

Qualquer que seja a abordagem, é fundamental con-
siderar o papel da lingua(gem), essencial no desenvolvi-
mento intelectual da criança, visto que a inteligência não
consiste em resolver somente os problemas lógicos-concre-
tos, como descreve Marchesi:

A inteligência também consiste em conhecer como as
coisas são feitas, em adquirir novos conhecimentos, expe-
riências e habilidades. A inteligência não é medida so-
mente pela capacidade de resolver problemas lógicos.
(1995, p. 202).

Nas escolas do Brasil, há tentativas de mudanças de
paradigmas. Essa tomada de novos caminhos e posturas de
profissionais, vem também ocorrendo em vi rtude do respaldo
de leis que orientam para tal prática. Trata-se, principalmente,
d Lei federal nQ 10.436/2002 e do Decreto nQ 5.626/2005. O
primeiro documento, publicado em 24 deabril de 2002, em
seu parágrafo único do Artigo 1, reconhece a Libras como

[... ] forma de comunicação e expressão, em que o sis-
tema lingüístico de natureza visual-motora, com estru-

111 I recho traduzido do espanhol para o português, por mim.
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tura gramatical própria, constituem um sistema
lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos
de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

o Decreto n25.626, publicado em 23 de dezembro
de 2005, regulamenta a Lei federal de 2002, estabelecendo,
dentre outras providências, a inclusão da Libras como dis-
ciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de
professores, em nível médio e superior, e nos cursos de
fonoaudiologia das instituições públicas e privadas.

Em se tratando de legislação, mesmo documentos
que apontam para a inclusão escolar de pessoascom neces-
sidades educacionais especiais (NEE), põem em relevo as
especificidades de educandos surdos. Um exemplo disso
está num dos mais mencionados, a Declaração de
Salamanca 11. Nesta, podemos destacar o Artigo 19, que
estabelece, recomendações quanto às políticas educacio-
nais, no que diz respeito àsdiferenças e situações individuais:

A importância da linguagem de signos como meio de
comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria
ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido
de garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso
a educação em sua língua nacional de signos. Devido
às necessidades particulares de comunicação dos sur-
dos e das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode
ser mais adequadamente provida em escolas especiais
ou classes especiais e unidades em escolas regulares.

Ao longo dos anos observam-se consideráveis con-
quistas, porém os desafios e obstáculos ainda são gritantes
e instigam para a abertu ra de novas portas. Wi Icox 12 apud
Botelho lembra que

[... ] embora na atualidade, os surdos estejam rompen
do com a dominação a que têm sido sujeitados, e por

11 Documento elaborado por representantes de 88 países e 25 organiza
ções internacionais, por ocasião da Conferência Mundial de Educação
Especial, em Salamanca, na Espanha, em junho de 1994.
12 WILCOX, Sherman. Struggling for a voice: interactionist view of langlli\f!l'
and literacy in deaf educacion. In: STEINERet aI. Saciacultural appraa 111"

to language and literacy: na interacionist perspective. Carnbridg«
Cambridge University Press, 1994.
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intermédio da Arte e da Literatura, por exemplo, ex-
pressem o que vivenciam sobre a experiência de ser
surdo e de ser forçado a ser como o ouvinte, a cultura
do silêncio ainda se mantém. (1998, p. 99).

De acordo com Botelho "a educação que setem ofe-
recido ao surdo é uma das responsáveis pelo desenvolvi-
mento do estigma e do preconceito". A autora cita Wi lcox,
quando diz que:

A Educação de Surdos conseguiu impor a idéia de que
o mundo dos surdos é um mundo incompleto, uni
"mundo escuro e silencioso" que se opõe a um mundo
"brilhante e adorável" onde os surdos podem apreciar
a convivência com o ouvinte.

A preocupação atual, segundo Quadros (1997, p. 27),
em estudos sobre a Educação Bilíngüe, é a de "respeitar a
autonomia das línguas de sinais e estruturar um plano edu-
cacional que não afete a experiência psicossocial e lingüís-
tica da criança surda". Essasidéias encontram reforço na
declaração da UNESCQ13quando diz que:

[...] é um axioma afirmar que a língua materna - língua
natural - constitui a forma ideal para ensinar a uma
criança [... ] Obrigar um grupo a utilizar uma língua
diferente da sua, mais do que assegurar a unidade nacio-
nal, contribui para que esse grupo, vítima de uma proi-
bição, segregue-secada vez mais da vida nacional. (1954).

É muito importante que haja no âmbito do ambiente
escolar, ou em qualquer que seja, uma língua compartilha-
da para assim atingir e desenvolver os aspectos cognitivos
(a inteligência), sobre a qual Vygotsky (1993, p. 108)
relaciona: "A relação entre o pensamento e a palavra 14 não
é uma coisa mas um processo, um movimento contínuo de
vaivém do pensamento para a palavra e vice-versa."

Freire (1987, p. 86-87) chama atenção para que se
modifique a postura de domínio presente na educação como
um todo, se enquadrando bem na área de atendimento aos

13 Citação extraída do artigo de Skliar et aI. (1995). A referida passagem
não foi consultada na sua forma original.
14 O sinal para o surdo é correspondente à palavra para o ouvinte.
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surdos, quando se refere à seleção de conteúdos que devem
atender aos anseios, dúvidas e esperançasdo educando:

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do
mundo ou tentar impô-Ia a ele, mas dialogar com ele
sobre a sua e a nossa. Temos de estar convencidos de
que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias
formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo,
em que se constitui. A ação educativa e política não
pode prescindir do conhecimento crítico dessa situa-
ção, sob pena de se fazer educação "bancária" ou de
pregar no deserto. (FREIRE, 1897, p. 86-87).

Eenfatiza:

Por isto mesmo é que, muitas vezes, educadores e
políticos falam e não são entendidos. Sua linguagem
não sintoniza com a situação concreta dos homens a
quem falam. E sua fala é um discurso a mais, alienado
e alienante.
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o DESCONHECIMENTO DAS OPERAÇÕES CONCRETAS
E OS NÚMEROS FRACIONÁRIOS

Muitos estudos sobre os números fracionários têm sido
realizados nos últimos anos. Aqui no Brasil, podemos citar
os estudos de Santos (2005), Catalani(2002), Miguel e
Miorim(1986), Centruión (2002) e em outros países Carraher
(1991), Bryant e Nunes (1997) e Nunes(2003), dentre outros.
Porém é fato que ainda hoje o conteúdo dessa temática é um
problema tanto no ensino como na aprendizagem.

Em geral os educadores iniciam o ensino do concei-
to de fração por técnicas e não se preocupam ou colocam
em segundo plano os aspectos psicológicos (cognitivos)
desenvolvidos pela criança. Quando há essa preocupação,
o educador busca direcionar seu trabalho para a motivação.
Esse fato é uma conseqüência da má formação que o pro-
fessor teve tanto na sua vida escolar no ensi no fundamental
como também na universidade que o formou.

Infelizmente muitos desses educadores passaram por
um ensino pautado numa didática tradicional e por certo
não se apoiavam em nenhuma psicologia da aprendizagem.

Esseseducadores formados nessavisão supervalorizam
o método de ensinar, não se interessam pelas formulações
teóricas e muito menos pelas bases psicológicas de educa-
ção, muito influenciada pelo positivismo, é uma didática
essencialmente técnica.

Todos essas afi rmações podemos constatar nos traba-
lhos realizados por Santos (2005) e pelo Grupo GEM' - Gru-
po de Educação Matemática Multimeios junto aos alunos do
sétimo semestre do curso de pedagogia da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal do Ceará, período 2004.2.

Ainda em nossas pesquisas, verificamos que o educa-
dor reproduz em sala de aula o que vivenciou: um ensino
mecânico e norteado por fórmulas, regras preestabelecidas

1 Grupo de EducaçãoMatemática Multimeios. Fundado em 2002 sob ~
coordenação da profa. Ms. Ivoneide Pinheiro Lima e sob a orientação do
prof. Dr. Hermínio Borges Neto.
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direcionado para provas, ern que os resultados são artificiais
e não se centram na formação do desenvolvimento lógico-
matemático do educando. Desconsidera o desenvolvimento
mental da criança, como fator essencial para escol ha das ati-
vidades que devem ser trabalhadas nesse ensino.

De acordo com a pesquisa realizada por Barros e
Mendonça (2003) na disciplina "Ensino de Matemática"
oferecida para alunos do oitavo semestre do curso de Peda-
gogia da UFC em 2004.1, os dados revelaram que os futu-
ros docentes não detinham conhecimentos matemáticos
suficientes para lecionar, além de desconhecerem quando e
como ensinar frações para as crianças. Os resultados ainda
apontaram que os alunos alegaram que tiveram uma forma-
ção escolar deficiente tanto em conteúdos como na uti liza-
ção de recursos didáticos. E ainda enfatizaram que o
desenvolvimento das estruturas cognitivas desenvolvidas pela
criança é infelizmente desconhecido pelos futuros docentes.

Por que será que é difícil para a criança aprender
frações? Será que é por que o professor ainda ensina como
há 50 anos? Será que o professor ainda manda o aluno es-
crever um número em cima, numerador, coloca um traço
no meio, outro número embaixo, o denominador. Essespro-
cedimentos não fazem sentido para o aluno. Pensando des-
sa forma realmente a fração não faz sentido na vida diária.

O professor ao invés de mecanizar o ensino de fra-
ção, deveria levar o ai uno a pensar, racioci nar como se cons-
trói o conceito de fração, compreender que o número
fracionário é mais que um número escrito em um papel
com um tracinho. Vemos o conteúdo de fração nas salas de
aulas ensinado como uma percepção, onde o aluno é leva-
do somente a perceber que um pedaço é igual ao outro
pedaço. Esse realmente não é o caminho do raciocínio.

Após esses passos, os professores então ingressam
no caminho das operações com as frações e então apresen-
tam aos alunos um arsenal de regras, que mais tarde conse-
qüentemente serão esquecidas.

O conceito de fração em geral é apresentado aos dis-
centes de forma desvinculada dos outros conteúdos, numa
li nguagem formal, no trei namento das técnicas operatórias,
em permitir que os alunos explorem suas próprias experiên-
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cias refletindo sobre elas, não oportunizando que desenvol-
vam os conceitos matemáticos numa interação entre o agir
e o pensar de forma crítica e criativa.

Mas fazer com que o professor mude sua postura de
ensino é uma atitude muito complexa, pois passar de um
modelo de ensino perceptual para um modelo de ensino
conceitual, não é uma atitude fáci I de consegu i r, emana
tempo e disponibilidade dos professores para se apropria-
rem do processo.

O ensino de frações precisa ser contextualizado,
muitos discursos dos professores afirmam que o aluno não
aprende porque esseconteúdo nãofaz parte de sua realidade,
porém o que Nunes (2003), deixa claro é que muito pelo
contrário, usamos muito o raciocínio de frações na prática,
o que não fazemos é a formalização, a escrita de frações.
Paraque haja uma aprendizagem significativa no ensino de
fração é preciso, segundo Piaget (1976) que a criança seja
conservativa. Caso o professor perceba que a criança
não desenvolveu ainda esseprincípio, é necessário aguar-
dar o momento que a criança apresente prontidão para apre-
ender esseconteúdo.

Vale ressaltartambém que o educador deve iniciar o
ensino de fração pela grandeza discreta, pois a criança atin-
ge a conservação de quantidade discreta mais cedo do qu
a conservação de grandeza contínua pelo fato de estar em
contato direto com conjuntos, coleções, por dominar a con-
tagem, a correspondência dentre outros conceitos que são
necessários para a construção do conceito de fração.

Faz-senecessário antes de tudo abordar os conceito
matemáticos que envolvem asoperações concretas (um do
estágios descritos por Piaget)que é um estágio fundament I
para a aquisição da compreensão dos números fracionário .

Piaget realizou diversos experimentos denominado
"classes de objetos", para detectar as dificuldades que a
crianças sentiam ao fazer classificação.?

A criança deveria elaborar relações entre os objeto
que a cercam. Ele percebeu que nessafase a mesma aind

2 Ação de selecionar objetos, pessoas ou idéias em categorias, medlant
as suas características, notadas por meio de semelhanças ou diferença
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não consegue pensar em todos os tipos possíveis de rela-
ções quer sejam reais ou hipotéticos.

A relação ou uma comparação entre duas coisas
ainda depende da aquisição da capacidade de usar a lógi-
ca. Os problemas precisam ser escritos, ela sente necessi-
dade de manipular os dados do problema, pois os dados
simbólicos só fazem sentido se ela os relacionar com os
dados concretos.

Um exemplo prático disso é a reversibilidade, ou
seja, o ato de compreender que a subtração é o inverso da
adição e que asduas operações fazem parte de um mesmo
todo. Quando a criança compreende essa reversibi lidade,
então ela está pronta para solucionar problemas de forma
lógica. Então, a partir daí o professor pode iniciar o estudo
da gênese do número fracionário, pois a criança já tem es-
truturas lógicas suficientes para compreender asgrandezas
contínuas e descontínuas.

As pesquisas que já foram realizadas sobre a gênese
da construção do conceito de fração, confi rmam que asfor-
masde organização cognitivas necessáriaspara o desenvol-
vimento desse conceito são encontradas no estágio das
operações concretas.

Sea criança é conservativa em área, então o estudo
de fração poderá ser feito tomando como base epistemo-
lógica a área das figuras geométricas simples e conhecidas
dás crianças.

É fundamental que a criança perceba que a divisão
em partes iguais de algo tomado como unidade não altera a
totalidade, pois essaconservação de quantidade é um ele-
mento básico para a compreensão do conceito de fração, e
que ao fracionar, o todo não diminui, tornando-se a soma
das partes, se a criança não reconhecer essacondição, en-
tão ela não é conservativa. Para crianças que não são
conservativas, é muito difícil pensar ao mesmo tempo na
mudança do número de partes e na variação de tamanho
destas partes para assegurar a inalterabi lidade do todo.

É relevante que a criança perceba que aspartes retira-
das do todo, se somadas, representam o todo inicial. Mas o
que vemos em vários estudosé que acriança não conservativa
de área e volume não admite essareversibilidade.

193



MARIA JOSÉ COSTA DOS SANTOS • HERMíNIO BORGES NETO

Para Piaget, citado por Carraher (1991) são precisas
setecondições essenciais para existi r fração: a existência de
uma totalidade divisível, a existência de um número deter-
minado de partes, esgotamento do todo, relação entre o
número de partes e o número de cortes, igualização das
partes, conceitualização de cada fração como parte de um
todo em si, susceptível de novas divisões e por úItimo,
deve atender ao princípio da invariância: a soma das fra-
ções constituídas é igual ao todo inicial.

É preciso que o educador tenha claro em suasações
pedagógicas que todo trabalho com frações deve ser reali-
zado pela criança. Se for pedido ao educando que divida
um triângulo em partes iguais, ele deverá fazer a divisão e
deverá realizar também assuperposições para comprovar a
igualdade das partes.Além do mais, o educador deverá tam-
bém estimulá-Io a demonstrar a equivalência de áreas das
partes, dentre outros atributos.

Esteestudo tem a pretensão de fazer um alerta aos
educadores sobre a necessidade de considerar como fator
preponderante, o estágio psicológico da criança no que
concerne o desenvolvimento cognitivo, ou seja, permitir
que a criança construa seu conhecimento, principalmente
nó estudo dos números fracionários, por meio de organi-
zações lógicas em que ocorra a assimilação, acomodação
e a equilibração. "

A assimilação é a porta de entrada para esseproces-
so, é o meio pelo qual as coisas, pessoas, idéias, costumes
e preferências são incorporados à atividade de um indiví-
duo, de forma gradual, e ouvindo pessoas ao seu redor a
criança transforma o que ouve em algo pessoal. Surge ness
contexto, a acomodação, que balanceia continuamente
assimi lação, funcionando como processo de saída, ou seja,
o contato da criança com o meio.

A mente da criança procura equilíbrio entre o que
compreende e o que experimenta em seu ambiente, onde
esseequilíbrio são as primeiras compreensões internas fel
tas pela criança, estando em constante mudança entre ()
organismo e seu meio, e onde as respostasdo meio contri
buem para um processo constante de reorganização inter
na, auto-reguladora e contínua denominada por Piaget dt
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equilibração. A equilibração tem como função produzir uma
coordenação adequada entre a assimi lação e a acomodação.

Esseprocesso é o suporte de crescimento e aprendiza-
gem no desenvolvimento cognitivo, que ocorre quando há
um processo de equi libração progressiva, saindo de um esta-
do inferior para um estado de equilíbrio superior, ocorrendo
essa mudança de estágio cognitivo decorrente da maturação.

O equilíbrio entre assimilação e acomodação resulta
em adaptação, que é a essência do funcionamento intelectual,
bem como a essência do funcionamento biológico. Ela ocor-
re através da organização, que é a habilidade de integrar as
estruturas físicas e psicológicas em sistemas coerentes.

Embora Piaget seja um interacionista e não um
maturacionista, ele considera a maturação como uma con-
dição de possibilidade de responder ao meio, ou seja, con-
dições cogn itivas de assi mi Iação e estruturas de informações
novas, que vão surgindo de acordo com sua estrutura men-
tal, e à medida que vai crescendo, sua mente vai se tornan-
do mais ativa.

Para Piaget existem três tipos de conhecimentos: o
social, o físico e o lógico-matemático. O conhecimento
físico dá-se do contato, da interação da criança com o meio,
da ação da criança sobre o objeto, da experiência física e
empírica. O conhecimento lógico-matemático é a relação
que a criança constrói dentre os objetos que manipula, en-
volvendo relações também com os objetos que estão na sua
mente e consiste das relações feitas por ela. Um fator pre-
ponderante para o desenvolvimento cognitivo é o que se
denomina transmissão social, que é o conhecimento passa-
do por outras crianças, por pais, professores, ou mesmo por
livros, denominada por Piaget de conhecimento social.

Por essa transmissão de conhecimentos advir de
muitos lados, que podem ser espaços escolares e não esco-
lares do se caso podemos dizer que corre-se o risco de um
conflito, por informações contraditórias, pois essas infor-
mações vindas da escola, de casa ou da rua, podem pertur-
bar o equi líbrio da criança.

O processo de equilibração é um dos mais impor-
I ntes no fator desenvolvimento cognitivo, por regular os
outros fatores e fazer surgir estados progressivos de equi líbrio.
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No caso dedesequilíbrios, usa-se o processo auto-regu-
lador de equi libração, o qual é a essência do funcionamento
da adaptação, e estar presente em todos os níveis do desenvol-
vimento, mesmo que os estados de equilíbrio em cada nível
sejam quantitativamente diferentes de um estágio para outro.

O relacionamento, a organização e o pensamento
que a criança mantém com o meio em que vive proporcio-
nam o seu desenvolvimento intelectual, que é apresentado
por Piaget em quatro fases que são sensório-motor, pré-
operatório, operatório concreto e operações formais, deno-
minados de estágios.

Essedesenvolvimento intelectual é um processo con-
tínuo e coerente, em que cada estágio evolui a partirdo seu
antecessor e que contribui para o seu sucessor, mesmo para
aquelas crianças que amadurecem mais rápido que outras,
o processo não se altera. É um processo de construção con-
tínua, que vai se diferenciando e enriquecendo de um está-
gio para o outro.

Já na Educação Infantil, quando o livro didático trata
de algumas noções de frações, tais como: metade, meio,
etc., ocorre o pri mei ro contato da criança com esse conteúdo
na escola, porém é na tercei ra série do ensi no fundamental,
cuja idade varia entre 7 e 8 anos que normalmente se inicia
o estudo dos números fracionários de uma forma mais efeti-
va e seguindo até as séries finais do ensino fundamental.

A criança na idade de 7a 8 anos está ingressando no
estágio das operações concretas, que é a fase do pensamen-
to operacional, quando surgem os esquemas para as opera-
ções lógicas de seriação e de classificação, e ocorre o
aperfeiçoamento dos conceitos de causalidade, de espaço,
de tempo e de velocidade, levando a criança à descentra-
lização permitindo nesse sentido encontrar soluções lógi-
cas para problemas concretos, em que é capaz de efetuar as
quatro operações fundamentais e de construir conceito de
números fracionários.

Porém seu raciocínio é ainda limitado e não é capaz,
nesse momento, de fazer abstrações pu ras, ou seja, não con-
segue raciocinar sobre hipóteses e não é capaz de formar
esquemas conceituais abstratos e através deles executar ope-
rações mentais dentro de princípios da lógica formal. Mas

196



o DESCONHECIMENTO DAS OPERAÇÓES CONCRETAS
E OS NÚMEROS FRACIONÁRIOS

consegue resolver corretamente, uti Iizando as operações ló-
gicas, problemas concretos. Nesse caso podemos dizer que o
pensamento operacional concreto é intermediário ao pensa-
mento pré-operacional e o pensamento lógico formal.

No estágio das operações concretas a criança adqui-
re o conceito de conservação e reversibilidade, dentre ou-
tros. Ela agora compreende que certas características de um
objeto são constantes, mesmo que sua aparência sofra alte-
rações, ou seja, que a matéria se conserva independente das
alterações de sua forma.

O princípio da conservação é desenvolvido gradual-
mente, iniciando com a conservação de substâncias, de-
pois volume, e mais tarde com o peso, campos conceituais
que serão requisitados, as crianças, quando estiverem de-
senvolvendo o conceito de número fracionário. Para refor-
çar e acelerar a construção desses conceitos de conservação
é preciso proporcionar ao educando diversas experiências,
desde atividades com materiais concretos até a utilização
de softwares educativos.

No período operacional concreto, a criança racioci-
na logicamente, organiza pensamentos em estruturas coe-
rentes e seleciona-os de forma hierárquica ou seqüencial.

A maturidade é atributo importante na construção
da conservação, mas é de muita relevância a participação
de fatores esti mu lantes ao seu redor.

Para ampliar eJou modificar as estruturas cognitivas da
riança, Piaget (1976) ainda propõe que se provoquem

discordâncias ou conflitos cognitivos que representem
desequilíbrios a partir dos quais mediante atividades, o aluno
onsiga reequilibrar-se, superando os conflitos e reconstruindo

o conheci mento.
Nesse período o pensamento da criança liberta-se do

físico para atingir, em pouco tempo, o processo da
r versibilidade, que é extremamente relevante para as ope-
rações lógicas. É importante que o educador tenha ciência
que a criança que ainda não atingiu o estágio das operações
( ncretas, não dispõe de estruturas mentais lógicas capazes
d conservação e reversibi lidade. O educador que insistir
t-rn acelerar esse processo, comete um sério engano que
Iiode prej ud içar o desenvolvi mento cogn itivo da criança.
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Mas o que tudo isso tem haver com os números
fracionários? É preciso que o professor tenha consciência de
toda problemática que.envolve a aprendizagem e ensino de
frações. Desde os obstáculos epistemológicos até os obstá-
culos didáticos, envolvendo a ação e reflexão desse profis-
sional sobre as limitações, transformações e atitudes no
planejamento curricu lar.

Desse modo o professor deverá elaborar situaçõe
didáticas, além de estar preparado para situações a-d idáti-
cas que culminem com a aprendizagem. O conteúdo dev
apresentar relações lógico-matemáticas, que devem estar
relacionadas com situações cotidianas, parti ndo do conh
cimento informal que os mesmos trazem para a sala d
au Ia para mostrar a sua apl icação na prática.
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SALA DE AULA, ENSINO DE MÚSICA, PROFESSOR E INTERNET

PEDRO ROGÉRIO,
Luiz BOTELHO ALBUQUERQUE

A Revolução Diária da Sala de Aula

"Para saber, para fazer, para ser ou para conviver todos
os dias misturamos a vida com a educação [...]". (BRANDÃO,
1981) (PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, p. 64).

Essabela frase de Carlos Brandão se encaixa perfeita-
mente com o que vem ocorrendo no aprendizado de músi-
ca após o advento da internet e sua rápida evolução e
disseminação na sociedade, levando os professores de mú-
sica a necessariamente se atualizarem com as novas
tecnologias e as formas de registros gráficos e sonoros que
vêm ocorrendo em centenas de sites.

Há algum tempo, especialmente de um ano pra cá,
vem ocorrendo com maior freqüência uma nova forma de estu-
dar música que tem me chamado a atenção. Trata-se da lei-
tura musical através de tablaturas. Essa nova forma de leitura
tem modificado a dinâmica do ensino-aprendizagem de
música nas aulas, quer os professores se dêem conta ou não
de tal aconteci mento.

Os alunos têm acesso a centenas dessas tablaturas
na internet, existe também em revistinhas que se encon-
tram nas bancas de jornais, com métodos práticos para apren-
der instrumento - violão, teclado, cavaquinho: entre outros-
mas certamente em um número muito maior para o violão.
Embora exista essa disponibi lidade nas bancas, a quantida-
de que se pode encontrar na internet é algo que não é pos-
sível verificar precedentes.

É preciso se perguntar, diariamente, como agir dian-
te do advento da informatização das informações e dos novos
conhecimentos gerados. A cada dia é gerado conhecimento
novo. Como utilizar esse fenõmeno mundial a favor da
formação humana? Como não nos tornarmos reféns das no-
vas tecnologias?

Apesar do exagero contido na afirmação de que 0\

computadores poderiam transformar as aulas e con
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verter OS professores em 'suportes e ajudantes da apren-
dizagem', é certo que a sociedade tecnológica está
mudando o papel dos professores, os quais se devem
pôr em dia com a tecnologia". (PIMENTA & ANASTA-
SIOU, 2002, p. 39).

Játinha visto as tablaturas na internet e também nas
já citadas revistinhas das bancas de jornais, porém pensei,
preconceituosamente, que deveria ser, em meio a tantas
informações, mais uma fórmu Ia fáci I para aprender violão;
tais fórmulas, normalmente intituladas de "métodos práti-
cos", criam vícios que impedem um melhor desempenho
futuro do instrumentista, portanto minha atitude precon-
ceituosa não é de todo injustificada.

Professorese alunos, nos seusencontros, devem de-
senvolver um olhar crítico sobre os fenômenos da socieda-
de contemporânea com vistas à construção da autonomia
de ambos, não só do aluno, mas também do professor que,
se não cuidar em se atualizar, tomar-se-à presa fácil do pro-
cessode desenvolvimento tecnológico.

O professor tem a oportunidade de se renovar com
asmudanças apontadas pelas novas formas de organização
da sociedade, onde a luz - conhecimento - está cada vez
mais acessível a todos, podendo cada um escolher sua luz,

u seja, o tipo de conhecimento que melhor se encaixe em
suasopções de vida. Não é mais possível esconder as infor-
mações, o professor não tem mais esse poder mágico de
( zer revelar a luz para o aluno carente da mesma. Porque o
,11uno já tem luz, já tem conhecimento, não cabendo mais,
portanto, nem mesmo essetítulo de "aluno", haja vista sua
origem do latim: A= ausente / sem LUNO deriva-se de
lumni = luz. Portanto aluno significa sem luzi sem conhe-
( imento. Essaconcepção foi superada.

ala de Aula

Numa breve retrospectiva à gênese da sala de aula
110 encontraremos com a igreja. A conformação da sala
I orn os aiunos sentados em fi Iasesperando receber os co-
nhccirnentos a serem transmitidos pelo professor que de-
1(lm toda a autoridade, o professor posiciona-se acima, o
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conheci mento, portanto, vem do alto. Essavisão de sala de
aula vem da Igreja Católica, onde o padre é um ser escolhi-
do por Deus e é através do padre que todos poderão encon-
trar a salvação. A sala de aula trazia como tema central a
salvação, salvar-se desse mundo, dos prazeres da carne, o
aluno tem duas escol hasou se alegrar agora e passara eter-
nidade sofrendo, ou sofrer agora para desfrutar do paraíso
pela eternidade. Pra que sorrir se a vida é um sofrimento?

O objetivo das universidades medievais era o de
formar quadros para a igreja. Os textos utilizados eram
as Escrituras Sagradas da Bíblia. Era um caminho de as-
censão social para conquistar um certo poder legítimo
que concedia respeitabilidade dentro da sociedade, um
poder social que era construído a partir da acumulação
de um capital social.

Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada,
que não seja hierarquizado e que não exprima as
hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma
(mais ou menos) deformada e, sobretudo, dissimula-
da pelo efeito de naturalização que a inscrição durá-
vel das realidades sociais no mundo natural acarreta:
diferenças produzidas pela lógica histórica podem,
assim, parecer surgidas da natureza das coisas [... ]
(BOURDIEU, 1997, p. 160)

Todo esseespaço social escolar e em especial a sala
de aula utiliza toda essa disposição espacial simbólica, o
padre em um púlpito é quem fala, quem transmite, está
autorizado a falar, ele conhece o conteúdo bíblico; nas pa-
lavras de Max Weber

Para o católico, a absolvição de sua igreja era a com-
pensação para as suas próprias imperfeições. O
sacerdote era um mágico que fazia o milagre da
transubstanciação e que tinha em suas mãos as chaves
da vida eterna. (1905, p. 91).

Assim como o professor é quem está, também, legi-
timado por toda essa estrutura simbólica; ele detém, por-
tanto, o conhecimento autorizado, o conteúdo sagrado que
foi revelado, por Deus, portanto a origem do saber era en-
tendida como divina.
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A origem do bom poder é um ato misterioso e inteira-
mente pessoal (ou privado) realizado por Deus. A po-
lítica feudal se efetua, portanto, como rede interpessoal
de favores recíprocos e assimétricos, tendo em seu topo
a majestade divina. Visto não ter sido o rei investido no
poder por seus pares nem pelo povo, é a nemine
judicatur. Visto ter recebido o poder por graça especial,
pela qual a vontade divina vem depositar-se na vonta-
de régia, o rei é legibus solutus e tem a lei "inscrita em
seu peito", motivo pelo qual 'o que apraz ao rei tem
força de lei'. (CHAUí, 1992, p. 347)1.

Com o Iluminismo os intelectuais passaram a acre-
ditar que podiam chegar ao conhecimento atravésda expe-
riência, o que secontrapunha à origem sagradado saber. O
conhecimento passa a ter um dono que diz "eu descobri
com minhas experiências e posso lhe demonstrar". Por ser
dono ele pode negociar, pode publicar e pode vender. Essa
idéia se consolida com Lutero que quebra o monopólio da
igreja, Essa revolução só foi possível por ter sido levada
adiante em um contexto social que apresentava necessaria-
mente certas condições; uma delas, se não a mais impor-
tante, no mínimo central na história do desenvolvimento
humano, foi a invenção da imprensa que marcou um novo
momento social. Essenovo momento pode ser identificado
paraefeito de análise da mesma forma que delimitou Peter
Burkeem seuestudo sobre a história social do conhecimento:

o início do período moderno será definido como os
séculos de Gutenberg a Diderot, em outras palavras, a
partir da invenção da imprensa com tipos móveis na
Alemanha em torno de 1450 até a publicação da Enci-
clopédia de 1750 em diante. (BURKE, 2003, p. 19).

Com o desenvolvimento da imprensaos textos bíbli-
('OS não eram mais privilégio dos sacerdotes, os discípulos
Ilnham acessoao livro. Antes o aluno tinha que ouvir a inter-
pretaçãodo padre para sesalvar, agora sua salvação passaa
servinculada à necessidadede ler; para sesalvar,o discípulo

1 I r gmento de uma transcrição da palestra realizada durante o curso
nhr Ética. São anotações que ainda não foram plenamente sistematiza-

li,,, e funcionam como indicativas de uma pesquisa mais ampla, ainda
, 111 andamento. (Nota do organizador Adauto Novaes).
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tinha que leros textos bíblicos. Conseqüentemente a salade
aula passaa ter uma nova configuração, o conteúdo não é
mais um segredo interpretado única e exclusivamente pelo
professor, o aluno passaa ter um maior poder de reflexão
sobre os textos. Com o advento da imprensa outros textos,
que não só os sagrados,passama ser publicados e os alunos
que aprenderam a ler, também lêem textos diferentes. Ou-
tras importantes invenções potencializaram essarevolução,
como o papel que ficou mais barato com sua confecção a
partir de fibras vegetais; a química, no século XVII, conse-
guiu produzir uma tinta mais durável e mais estável. Com a
multiplicação dos livros a idéia de Comenius de uma arte de
ensinar tudo para todos, tornou-se factível.

Essesavanços tecnológicos revolucionaram o mun-
do, o que demonstra o poder transformador, do ponto de
vista social e pedagógico, que tem uma tecnologia. A aca-
demia, hoje, significa livro, um graduado escreve uma
monografia, um mestre é aquele que escreve uma disserta-
ção, um doutor é aquele que escreve uma tese. Antes, no
período clássico da Grécia, a autoridade era oral, baseada
em quem disse, hoje a fundamentação na autoridade está
em mencionar quem escreveu. Uma das partes mais impor-
tantes de um texto acadêmico são as referências bibliográfi-
cas. Existetoda uma cultura em torno do livro que determina
o que somos e/ou nos revela.

A música também estava sob o manto do mágico,
restrito ao mundo dos iniciados, em especial no que se
refere à alfabetização musical - ler e escrever peças musi-
cais. Não raro encontramos pessoasque ficam embasbaca-
das com o fato de ver um músico ou estudante de música
ler aquele "amontoado de bolinhas"- as notas musicais-
em uma pauta totalmente diferente de todas as outras - o
pentagrama. A música é identificada como um dom espe-
cial, um presente de Deus ou dos deuses para alguns pou-
cos escolhidos; quando não, a identificação vai ao extremo
oposto, a música é identificada como coisa de vagabundo,
de quem não tem o que fazer, de bêbados, boêmios. Os
estigmas são extremos diametralmente opostos que colabo-
ram para a disseminação de um preconceito inadmissível,
especialmente no âmbito educacional.
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Para que estudar música se se trata de um dom es-
pecial? E por outro lado, pra que estudar música se ela
leva à perdição?

No primeiro caso, do dom especial, o professor pas-
sa a exercer um poder sobreos alunos que, não raramente,
é uti lizado para identificar o aprendiz como um aluno, no
sentido aqui já exposto, daquele sem luz, sem conheci-
mento e que, portanto, depende da boa vontade, do bom
humor do professor, que detém o conhecimento. Em um
ambiente dominado pelo poder da religião católica tínha-
mos, pois, mais fortemente a identificação do conhecimento
com o dom divino e que perdura até hoje.

Chegando ao iluminismo encontramos uma educa-
ção musical que concede ao dono da luz, do conhecimento
musical um poder que o torna maior e melhor que todos os
outros seres humanos. Ainda hoje, músicos com formações
mais aprofundadas, que lêem e escrevem, que dominam a
linguagem musical, submetem recorrentemente cantores
amadores a constrangimentos. Na música popular, grande
parte dos cantores tem uma formação empírica, aprendem
na prática, quando seus trabalhos começam a ter uma maior
projeção sentem a necessidade de serem acompanhados por
músicos com formações mais acadêmicas. Essesque são con-
tratados como free lancers e que, portanto, não têm, via de
regra, uma identificação afetiva com o trabalho artístico do
cantor ou cantora, recebem um cachê menor que o cantor(a);
além disso quem é reconhecido, é aplaudido e ganha a ad-
miração do público é aquele que está à frente do trabalho,
ou seja, o(a) cantor(a). Esseambiente de prestígio e valores
financeiros diferenciados entre os músicos profissionais e
os(as) cantores(ras) cria umacerta disputa de egos e vaidades.
Nessa disputa a arma do músico é exatamente a linguagem
musical mais elaborada que ele detém. No diálogo musical

le consegue entender o cantor(a) mas o inverso não aconte-
ce. Aquele que sabe, que domina uma linguagem específica

mais elaborada, submete o que não sabe.
Porém, com a constatação do fracasso do projeto

iluminista, ou da não realização até o momento do mes-
mo, que no mínimo pede uma revisão, uma autocrítica, a
música, ou melhor, os músicos passam a cultivar o opos-
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Hélio Oiticica - colocado, no Brasil, na fronteira entre
modernidade e pós-modernidade - em 1966 constrói
seu 'bólide' Cara de Cavalo. Trata-se de uma caixa,
sem tampa, coberta ("pudicamente", na descrição de
Mário Pedrosa) por uma espécie de gaze negra e cujas
paredes internas ostentavam fotos de um marginal ca-
rioca, Cara de Cavalo, morto pela polícia. Uma caixa-
poema, na expressão de Oiticica, que falava do
"silêncio heróico" do marginal. Mais tarde (1968), a
caixa virava uma bandeira-poema onde se vê o corpo
do marginal deitado no chão quase na posição de Cris-
to crucificado e a inscrição "Seja marginal, seja herói"
[... ] era o "inconformismo estético" (de vanguarda, no
caso de Hélio Oiticica) imbricando-se no "inconfor-
mismo social". (COELHO, 2001, p. 144-145).
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to da luz; já que o conhecimento desenvolvido pela razão
não resolve os problemas, busca-se, numa racionalidade
às avessas, as trevas. Por paradoxal que pareça, ou mes-
mo, seja, os intelectuais desapontados, decepcionados,
usam toda sua força racional para fundamentar o irracio-
nal, nenhuma ordem tem sentido, ou ainda, o sentido passa
a ser a desordem. Na relação entre a arte e o social Teixei ra
Coelho lembra o desencanto brasileiro na manifestação
de Hélio Oiticica:

A música, os compositores e intérpretes também in-
terpretam esteticamente essemovimento, é aí que encon-
tramos, mais fortemente, o segundo estigma atribuído
àqueles que seenvolvem com arte em geral e especialmen-
te com a música, de vagabundo, bêbado, boêmio, etc. Na
música cearense essaexpressão é clara na letra da música
Terral de Ednardo: "Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da
aldeia sou do Ceará". Seguindo com Teixeira Coelho que
traz uma boa ilustração:

A música talvez seja, de passagem, a mais furiosa, a
mais violenta das artes, no sentido que se pode expres-
sar com mais violência essa fúria, ou ligar-se com mais
fúria à violência ou, ainda, provocar furiosamente essa
violência. (COELHO, 2001, p. 135).

Do ponto de vista pedagógico tanto um como outro
estigma leva a educação musical para uma dimensão que
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não apraz nem interessa a maior parte da sociedade. Estudar
música se traduziu em escolher entre ser santo ou vagabundo.

Chegando aos dias de hoje, o professor encontra alu-
nos que diariamente "baixam" arquivos de músicas, fazem
down/oad de dezenas de músicas em MP3, esse fenômeno
vem tendo uma repercussão econômica que tem levado as
grandes indústrias e empresas do ramo a repensarem todas
as suas estratégias de sobrevivência mercadológica. Mas e
do ponto de vista pedagógico?

O estudante chega com uma carga grande de infor-
mações, das mais variadas e das mais atuais. A relação' de
poder antes estabelecida está se desfazendo, se é que já não
se desfez e os professores, em parte, ainda não deram conta
do acontecimento. Aquela sala de aula sagrada, isolada do
mundo, com um conhecimento estático que se repete todo
ano deixa de fazer sentido. Como já relatei antes, esse é um
processo que já vinha acontecendo com os meios de comu-
nicação de massa; não obstante, com o advento dos PC
persona/ computer, o processo foi modificado em uma ace-
leração difícil de ser mensurada.

A mobilidade é técnica: de início os avanços se medem
por décadas, depois por anos e finalmente são quase
diários [... ] naturalmente, a mobilidade técnica provo-
ca uma mobilidade do modo de vida [... ] A mobilidade
também é social [...] muda a posição da mulher diante
do homem, a do empregado frente ao patrão, a do
negro em face do branco, a da criança perante o adul-
to. Não são mudanças definitivas e nem sempre mu-
danças para melhor apenas por serem mudanças: são
mudanças. E as mudanças são também morais e ideo-
lógicas. (COELHO, 2001, p. 29-30).

A sala de aula, no molde clássico, tem se tornado
obsoleta; falar de sala de aula é falar das relações entre
eres humanos, e, portanto, não podemos, se quisermos

que a sala de au Ia conti nue existi ndo, nos furtar da análise
social dos fenômenos contemporâneos pois, em última ins-
tância, estaremos fazendo uma análise da formação huma-
na e portanto pedagógica.

Por que existe um desencanto, uma falta de interesse
o explícito em relação à escola, ao estudo, à leitura? Em
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grande parte porque os ambientes não são convidativos, o
prazer tem sido excluído do processode aprendizagem. Não
cabe mais, ou pelo menos não tem sido aceito pacifica-
mente pelos estudantes, a postura do professor que sabe
mais do que o aluno e que, portanto, é superior ao mesmo
e por isso se impõe com a manipulação do conteúdo. Tam-
bém não resolve mais prometer ao aluno que, se ele seguir
os passos do mestre, ele terá um futuro garantido. Quem
pode afirmar com uma certeza iluminista como estará o
mundo daqui a dez anos? Dirigindo-me ao que interessa
para essetexto cabe então perguntar: Como estarãoasesco-
las, as un iversidades e o ambiente em sala de au Ia?

É como se as mudanças se fizessem mas não fossem,
propriamente, feitas pelo homem. ° processode rnu-
dança estaria gerando uma lógica própria - mudança
gera mudança - que escaparia ao homem. (COELHO,
2001, p. 30).

Uma das motivações dirigidas a mim para o ingresso
na graduação foi a possibilidade de gozar a experiência de
um novo ambiente, o ambiente universitário, onde o estu-
dante é autônomo, onde as pessoasestudam o que gostam,
a sala de aula é aberta, o aluno não é fiscalizado como nas
escolas; ou seja, era a promessa do encontro com a liberda-
de e com o prazer. Essa motivação reforça o contrário em
relação às escolas, o fazer por obrigação, sem prazer, sem
liberdade, um ambiente de sofrimento obrigatório; ou seja,
passe no vestibular, entre no ensino superior, e se livre da
chatice da escola.

o Professor

Como têm se posicionado os profissionais do ensi-
no? Todos os fenômenos sociais levam o professor a se per-
guntar como fazer, ou como refazer ou, ainda, como fazer e
refazer coletivamente. O professor não pode sozinho dar
conta de todas astransformações, portanto não deve achar
que todos os problemas contemporâneos serão resolvidos
por ele, como seainda fosse aquele todo-poderoso que tem
domínio de tudo ao seu redor.
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Na sociedade contemporânea, as rápidas transforma-
ções no mundo do trabalho, o avanço tecnológico con-
figurando a sociedade virtual e os meios de informações
de comunicação incidem fortemente na escola, aumen-
tando os desafios para torná-Ia uma conquista demo-
crática efetiva. Transformar práticas e culturas
tradicionais e burocráticas das escolas que, por meio
da retenção e da evasão, acentuam a exclusão social,
não é tarefa simples nem para poucos. O desafio é
educar as crianças e os jovens, propiciando-Ihes um
desenvolvimento humano, cultural, científico e
tecnológico, de modo que adquiram condições para
enfrentar as exigências do mundo contemporâneo. Tal
objetivo exige esforço constante de diretores, professo-
res, funcionários e pais de alunos e de sindicatos,
governantes e outros grupos sociais organizados. (PI-
MENTA & ANASTASIOU, 2002, p. 12).

Os profissionais da educação devem - ou deveriam -
aber de suas responsabi lidades no que diz respeito aos con-

teúdos e sua relevância nos currículos. Porém existe um
despreparo histórico que é inclusive relatado pelo PCN/arte:

Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a arte é incluída no currículo escolar com o
título de Educação Artística, mas é considerada 'ativi-

. dade educativa' e não disciplina. [... ] As próprias facul-
dades de Educaçâo Artística, criadas especial mente para
cobrir o mercado aberto pela lei, não estavam
instrumentadas para a formação mais sólida do profes-
sor [... ]. Os professores passam a atuar em todas as
áreas artísticas, independentemente de sua formação e
habilitaçâo. Conhecer mais profundamente cada uma
das modalidades artísticas, as articulações entre elas e
conhecer artistas, objetos artísticos e suas histórias nâo
faziam parte de decisões curriculares que regiam a prá-
tica educativa em Arte nessa época.

Não é difícil perceber que os alunos universitários,
luturos professores, que foram regidos pela lei citada - LDB
dI' 1971 - careceram de uma melhor formação. Na prática
I'ducativa escolar esses professores tinham pouca fundamen-
1011, o para defender a importância da sua área de trabalho e
uiolhores condições de ensino.

Sem uma consciência clara de sua função e sem uma
fundamentação consistente de arte como área de co-
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nhecimento com conteúdos específicos, os professo-
res não conseguem formular um quadro de referências
conceituais e metodológicas para ai icerçar sua ação
pedagógica [... ] (PCN/arte, 2001, p. 32).

Conclusão

Não faz sentido negar a televisão, o rádio, o cine-
ma, a música, o mercado, a moda, as mídias de uma ma-
neira geral e em especial a internet. Não faz sentido
simplesmente dizer que essas ou aquelas coisas prestam
ou não prestam, precisamos nos apropriar das linguagens
que circulam na sociedade, inclusive para poder construir
uma crítica efetiva.

Voltando ao exemplo da linguagem musical, vou aqui
relatar mais detalhadamente um episódio em uma aula: um
estudante chegou tocando 81ack Bird, música de Iohn Lennon
e Paul McCartney2, que ele ouvira em um programa na TV
Diário, o NNeno. Essagravação tem um arranjo violonístico
bem mais elaborado que o que vínhamos estudando. Ouvi
e perguntei como ele tinha aprendido aquela música e com
aquele arranjo. Ele respondeu que foi na internet. Como na
internet?, insisti. E ele disse então que tinha aprendido com
tablatura. Como relatei, já tinha ouvido falar das tais
tablaturas, porém não dei importância, mas então não pude
mais resistir, ou fazer vista grossa diante de algo que tanto
estimula um estudante de música a tocar.

Agora, supondo que eu não me interessasse pelas tais
tablaturas, ou pelo menos pela possibilidade dessa nova lin-
guagem influenciar a formação dos estudantes de música, es-
taria comprovando minha falta de interesse, não propriamente
pelas tablaturas, mas pelo estudante que, por esforço próprio,
pesquisou e descobriu uma forma que o estimulou a estudar.
U ma atitude anti-renovação-via-i nternet provavelmente afas-
taria o aluno das minhas aulas e conseqüentemente dos de-
mais métodos, e demais possibilidades de estudo que poderia

2Black Bird foi gravada em 1968 no disco dos Beatles que ficou conhe
cido como Álbum Branco, em que, de acordo com o pesquisador Nelson
Augusto, Paul e lohn já demonstravam clara separação tanto que a músl
ca é de autoria apenas de McCartney; a parceria era apenas o cumprimen
to de uma formalidade.
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apresentá-Io.Portanto, fica fáci I perceber que o interessemú-
tuo - entre professor e estudante - é muito mais prazeroso,
interessantee salutar parao ambiente educacional.

Não adianta obrigar o estudante a gostar do que o
professor gosta, impor-lhe conhecimentos que não o sedu-
zem, que não despertam seu interesse.

Supondo ainda que por fim descobrisse que as
tablaturas não serviriam aos propósitos pedagógicos e didá-
ticos, não colaborariam com o desenvolvimento do estu-
dante; só poderia provar-lhe asdeficiências do método caso
me interessassepelo novo conhecimento por ele trazido.

Esseé um exemplo elementar, mas que traduz uma
mudança na relação entre professor e aluno e, portanto, na
sala de aula. Nossas raízes escolásticas e iluministas são
muito profundas e mexer nelas significa mexer com antigas
certezas que não se sustentam mais.

Paraconcluir o texto, arrisco aqui um pouco de oti-
mismo. Quem sabe estamos diante de uma relação mais
solidária, ou a caminho dela, uma relação horizontal, onde
a sala de aula passe a ser um encontro entre pessoas que
praticam o respeito às diferenças, em que o encontro entre
professores e estudantes ao invés de ser o Iugar do coman-
dante transmitindo ordens aos seuscomandados, possavir
a ser um lugar de descoberta mútua entre pessoas que se
vêem de forma mais fraternal!
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O RACISMO BRASILEIRO
E SUAS CONSEQÜÊNCIAS

REBECA DE ALCÂNTARA E SILVA

o perigoso de meditar é o de sem querer começar a
pensar, e pensar já não é meditar, pensar guia para um
objetivo.

Clarice Lispector

Introdução

Escrever sobre o racismo nunca me parece demais,
mesmo consciente da opinião de alguns pesquisadores e
militantes do movimento negro sobre a sua evidência. Para
eles o que precisamos fazer agora é construi r estratégias de
poder, tais como políticas de ação afirmativa, que sejam
capazes de diminuir a desigualdade de toda ordem entre a
popu lação branca e a popu lação negra na sociedade brasi-
lei ra. No entanto a entrada no sécu 10 XXI se mostra propí-
cia, por todo um movimento de lutas, resistência e construção
intelectual, à formação e sensibi lização da nação sobre os
elementos históricos e culturais próprios da população ne-
gra brasi lei ra. Para quem está respi rando há muito as teorias
que alicerçam a luta do movimento negro, realmente falar
em racismo se torna redundante. Contudo para a grande
maioria da população, esse é um tema que ainda não foi
devidamente incorporado. Assim, esse texto pretende con-
tribuir com algumas informações sobre o referido tema para
que os leitores possam conhecer um pouco mais o assunto
e passem a refleti r com mais esseselementos sobre a questão.

Mas afinal de contas o que significa realmente racis-
mo? Sim, pois me parece mister conhecer com mais proxi-
midade essa expressão cara ao debate sobre a questão racial
e a situação vivenciada pelo povo negro em nossa sociedade.

De acordo com os pesquisadores e militantes negros
Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes o racismo é um

Comportamento, uma ação resultante da aversão, por
vezes do ódio, em relação a pessoas que possuem um
pertencimento racial observável por meio de sinais,
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tais como cor de pele, tipo de cabelo, formato de olho
ete. Ele é resultado da crença de que existem raças ou
tipos humanos superiores e inferiores, a qual se tenta
impor como única e verdadeira (2004, p.179).

Segundo os diversos estudos e teorias feitos em rela-
ção ao tema o racismo é uma atitude que sempre estev
presente na história da humanidade. ParaBorges,Medeiro
e d'Adesky (2000) Essecomportamento pode se expressar
de duas maneiras: individual e institucional.

De modo individual o racismo é uma manifestação
de atitudes discriminatórias cometidas por alguns indivíduos
contra outros, podendo alcançar alto nível de violência,
tais como agressõescorporais, destruições de bens materiais
e até assassinatos.

Em sua forma institucional, o racismo se configura
em práticas discriminatórias cometidas pelo Estado direta
ou indiretamente. O isolamento de populações negras em
determ inados bai rros, a estereoti pação de personagens ne-
gros em livros didáticos e paradidáticos, bem como a
invisibi lidade da história dos negros nos currículos escola-
ressão exemplos típicos desse tipo de racismo.

Atualmente existem alguns documentos legais que
objetivam o combate ao racismo. Só para citar alguns:

• Código Penal, art. 140, parágrafo 3Q - injúria
discriminatória;

• Lei nQ 7.716/89 - Crime de racismo;
• Lei nQ 7.347/85 - Ação civil pública;
• Lei nQ 9.455/97 - Lei contra a tortura;
• Lei nQ 10.639/2003 - Obrigatoriedade do ensino de

história e cultura da África e Afro-Brasileira no currf
culo escolar das instituições de ensino particulares
e públicas. de educação básica.

Uma vez esclarecido o que significa o racismo, pre-
tendo desenvolver o debate em torno de dados que nos in-
dicam a situação da maior população negra fora da África,
ou seja, o povo negro brasileiro, visitando a sua face raci -
ta. Faremos uma breve passagempela história e conhecere-
mos as ideologias que ajudaram a construir o estigma d,l
cor negra no Ocidente. Apresento também elementos para
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analisarmos como o estigma da cor negra se impregnou em
nossasociedade e finalmente asconseqüências do racismo
para a sociedade contemporânea em nosso país.

A Face Racista do Brasil

o Brasil é racista, e muito. Não é à-toa que de acor-
do com o PNAD/IBGE -2001, o rendimento médio famili-
arpercapita dos brancos em todo o Brasil foi de 2,64 salários
mínimos, ao passoque o mesmo índice entre os negros foi
de 1,15 salários mínimos, sendo observada uma diferença
de quase 196% favorável aos brancos. Ainda segundo o
PNAD/IBGE -2001, a taxa bruta de escolaridade entre os
negros, em todo o país, foi de 84% frente a 89% entre os
brancos. A taxa de alfabetização das pessoasmaiores de 15
anos apresentou quase 10 pontos percentuais de variação
positiva para o contingente branco em comparação ao ne-
gro. Pesquisas realizadas pela pue a partir de dados do
Ministério da Educação, divulgada na Folha de São Paulo
em 18/05/03, que tratam do desempenho escolar mostram
que, mesmo entre alunos da mesma situação e classesocial,
o negro tem notas piores que os brancos. O Brasil tem 3,5
milhões de universitários, e 98% deles são brancos. Estes,
entre tantos outros dados que poderíamos ainda citar, nos
revelam que a população negra não está em pé de igualda-
de com a popu lação branca em nosso país.Ao contrário do
que muitos querem acreditar, não vivemos numa democra-
cia racial.

A situação de profunda desigualdade iniciou com o
povo negro na condição de escravo, continuou após 014
de maio de 1888 e ainda mostra sua face em pleno século
XXI. Depois dos festejos pela conquista da abolição, a gran-
de maioria dos ex-escravizados se viu na rua, sem condi-
ções mínimas de competir com os imigrantes europeus que
ora chegavam em grande número para assumir os postos de
assalariados "disciplinados" que o Brasil capitalista neces-
sitava. Mesmo com todas as conquistas do povo negro,
anteriores à abolição, como a construção de qui lombos,
compra da liberdade e algumas leis que o governo foi obri-
gado a implementar, a situação mais comum era a falta de
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condições de sobrevivência, e o estigma de quase animais
sem pátria, os não-civilizados. Durante todo o século XX,
asdesigualdades foram sofrendo modificações, mas issonão
significa que sempre para melhor. No imaginário social
brasileiro ser negro continuou sendo uma marca social com
forte conotação negativa. No período pós-ditadura militar,
quando o povo-cidadão pôde levantar-se e exigir sua parti-
cipação na construção da democracia, o povo negrotam-
bém seergueu ainda maisalto natentativa de ser reconhecido
de fato e de direito como parte da gente brasileira, sem
racismos,discriminações, preconceitos e principalmente sem
hipocrisias.

Os primeiros anos do século XXI colocam o desafio
à sociedade de encontrar alternativas que minimizem essa
situação de excl usão dos negros. É justamente a parti r dessa
realidade que aspolíticas de açào" afirmativas ganham uma
perspectiva política e crescem como estratégias fundamen-
tais promotoras da igualdade, eqüidade e participação social.
Estapreocupação do Brasil ganhou impulso na discussão
de políticas públicas afirmativas que aconteceu na 111Con-
ferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizadas na África
do Sul, em setembro de 2001. Na ocasião, o governo
Fernando Henrique Cardoso apoiou a aprovação de um pro-
grama de açõesque reconhecem a escravidão e o tráfico de
escravos como crimes contra a humanidade, assim como
assumiu o compromisso de estabelecer cotas para negros
nas universidades. A sociedade brasi leira está dividida em
relação a essaquestão. Paramuitos, cotas raciais represen-
tam aafirmação da incapacidade dos negros de alcançarem
um posto de maior prestígio. Outros entendem as cotas e
outras formas de ação afirmativa como ações reparatórias

I o jurista Joaquim B. Barbosa, membro do Ministério Público Federal
Brasileiro, define por políticas de ação afirmativa o conjunto de "pollti
cas públicas (e também privadas) voltadas a concretização do princípio
constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos d.1
discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de COIII

pleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por seus entes vincu
lados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam combato
não somente as manifestações flagrantes de discriminação de fundo 111

tural, estrutural, enraizada na sociedade." (GOMES, 2001, p.6-7).
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contra séculos de exclusão social a que foram submetidos
os indivíduos estigmatizados pela sua aparência e história
de escravização. Essadivisão de opiniões, presente também
nas instituições universitárias, é fruto da pouca habilidade
de pensarmos os problemas sociais com recorte racial. Ad-
quirir a capacidade de pensar os problemas do Brasil a par-
tir das especificidades de cada segmento étnico é uma
construção lenta e gradual. Paratanto é preciso encarar nos-
saatitude de negadores de posturas racistas.Faz-senecessá-
rio refletirmos com bastante cuidado por que o povo negro
ainda é a maioria dos miseráveis, entre os 10% mais pobres
do país quase 70% são negros; por que asmulheres negras
são asmenos remuneradas, detendo apenas 8,1 % do total
dos rendimentos nacionais. Ecomo seexplica que a maio-
ria das crianças em situação de rua e abandonadas, assim
como a maior parte da população carcerária e constituída
de negros?Na opinião do economista Marcelo Paixão, co-
ordenador do observatório Afro-brasi lei ro (2003), essesda-
dos não indicam outra coisa senão racismo.

Mas como o racismo contra a população negra im-
plantou-se em nossa cultura e impregnou o imaginário so-
cial brasileiro tendo como algumas de suasconseqüências
a desigualdade racial e de renda?Paramelhor entendermos
essaquestão se faz oportuno lembrarmos algumas idéias
que fundamentaram o racismo eacabarampor desenhar uma
estigmatização histórica contra os afrodescendentes.

A Construção Histórica do Estigma da Cor Negra

Erahorário de recreio na escola. Há pouco eu havia
terminado de tomar um café quando observei uma multi-
dão de alunos na quadra de esportes. Aproximei-me rapida-
mente e notei que a confusão envolvia um de meus alunos
do segundo ciclo. O menino, muito suado e excitado de
ódio, esmurrava um outro garoto aparentemente da mesma
idade e tamanho enquanto repetia compulsivamente que
não era negro e nem macaco.

Por que, de modo geral no Brasil, somos educados
desde a mais tenra idade a rejeitar aspectos que nos lembre
o ser negro?

217



REBECA DE ALCÂNTARA E SILVA

No imaginário ocidental a idéia do negro é relacio-
nada ao perigoso, ao mal. Oliveira analisa o mal nos mitos
que influenciaram o pensamento ocidental. Segundo ele

No pensamento ocidental a escuridão, a sombra e a cor
negra assumiram representações simbólicas do mal, da
desgraça, da perdição e da morte. Estesatributos negati-
vos, presentes em muitos mitos, são associados àspopu-
lações que possuem a cor negra, como um estigma,
principalmente através da educação. (2003, p. 1).

A mitologia solidificou no Ocidente as dualidades:
luz e trevas, Deus e o Diabo, o branco e o negro, deuses
benéficos e divindades do horror. O mal sempre seopondo
ao que é luz. O diabo é negro, Seth aparecia por vezes
como um porco negro, e Dioniso também era ocasional-
mente negro [...] e o mundo dos mortos é escuro desde a
Grécia, passandopelo Irã, indo até Roma (OLIVEIRA, 2003,
p. 12).

Ainda segundo 01ivei ra, existe nesseimaginário oci-
dental a figura do herói, indivíduo que enfrenta criaturas
monstruosas. O herói está relacionado à cor branca, assim
como o monstro, ou demônio está relacionado ao negro,
às trevas.

Esseconjunto de herançascuIturais, oriundas do pen-
samento mitológico, influenciou a construção da idéia do
negro como um ser humano inferior. Posteriormente, no
século XV, com asGrandes Descobertas, procurou-se saber
se tanto os ameríndios quanto os vários grupos de negros
africanos eram realmente humanos como os europeus. Al-
guns sustentaram a idéia de que os "povos descobertos"
eram bestas,não descendentes de Adão por força do pensa-
mento teológico-político vigente naquele período. Mesmo
com o enfraquecimento de tais ideologias cristãs, e com o
fortalecimento da "racionalidade universal", construída
pelos fi lósofos i lustrados, diversos teóricos corroboraram a
construção de um pensamento que privi legiou a raça bran-
ca em relação à raça negra. Segundo Santos,

A chave de seusargumentos encontra-se na utilização do
conceito de raça, transportado da zoologia e da botânica
para a nascente ciência do homem em três grandes raça'

218



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O RACISMO BRASILEIRO
E SUAS CONSEOÜÊNCIAS

hierarquizadas dentro de uma escala de valores, na qual
a sua própria raça ocuparia uma posição superior [...]
Buffon, explicava a inferioridade dos negros africanos
pela teoria do clima. Segundo ele, vivendo entre os trópi-
cos [...] os negros não encontraram condições ideais para
o desenvolvimento corporal, moral, intelectual e estético
tal como o fizeram os povos europeus, situados num
clima temperado. (2002, p. 10-11).

Mas afinal o que é raça?Essaé mais uma expressão
cara ao debate sobre relações raciais. De acordo com
Munanga,

[... ] o conceito de raça? pode ter uma conotação pró-
pria do campo das ciências naturais. É utilizado para
definir a classe dos animais que têm um tronco co-
mum, com características e potencial idades físicas es-
pecíficas relativas a cada raça. (2004).

A teoria da distinção racial baseada nasciências bi-
ológicas surge no século XIX. Teoria sobre a qual se pauta a
idéia que alguns indivíduos são forjados pela natureza para
o comando e outros para a obediência, que seria então o
casoda raça negra. Segundo estavisão, Santosafirma ainda
a existência da idéia de que "O sangue negro deteriora o
branco. O negro seria marcado pela imaginação, sensibili-
dade e sensualidade e o branco, pela inteligência,
praticidade, ética e moral".

Desta forma o branco estaria em estágio evolutivo
acima do negro que seencontraria em estágio primitivo.

No Brasil de 1860, um dos fundadores do positivismo
nacional, o médico Luis Pereira Barreto defendia a tese de
que a escravidão deveria sercondenada pelos males sociais
resultado da presença daquela "raça inferior" na sociedade
brasileira. De acordo com Azevedo, em muitos artigos pu-
blicados pelo médico no jornal A província, de São Paulo
na década de 1980 do sécu10 XIX este costumava alertar

2 o Nazismo se utilizou, durante a 11Guerra Mundial (1939-1945), do
conceito de raça com sentido biológico para justificar a supremacia da
raça branca e ariana sobre os outros grupos humanos. O resultado aca-
bou sendo a segregação, dominação e o assassinato de milhões de pes-
soas, entre as quais judeus, homossexuais e presos políticos.
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aos abolicionistas para o perigo representado pela "onda
negra" que despejava na sociedade "uma horda de homens
semibárbaros", sem direção, "sem um alvo social". Ferreira
Barreto costumava também defender a idéia de que o negro
não era igual ao branco pelo motivo da tonalidade da sua
cor de pele, mas sim devido a um motivo mais profundo e
incontornável porque biológico, ou seja, a sua filiação raci-
al. Como tais ideologias influenciaram o pensamento da
el ite brasi lei ra?

o Medo da Elite Brasileira e a Permanência da Estigmatização

o conjunto de ideologias acerca do negro elabora-
das na História do Ocidente impregna o Novo Mundo. Ao
longo do regime de escravidão negra no Brasil, foi elabora-
do o estigma da cor, norteado pelas ideologias racistas de
dominação da elite brasileira branca. Com a possível aboli-
ção intelectuais e políticos sevêem diante do problema de
o que fazer com o negro ex-escravo e futuro cidadão. Esta
temática tomou conta dos debates, jornais, Senado e nos
demais segmentos sociais. Surge o medo de que, o povo
negro, ao ser liberto, tomasse o país, retirando a população
branca de sua condição privi legiada (AZEVEDO, p. 1997).
Como a sociedade brasi leira se constituía de uma minoria
de ricos proprietários de terra, uma maioria de escravos (ne-
gros e mestiços) cativos e fugitivos e uma pequena parcela
de nacionais livres (cidadãos pobres) começou-se a pensar
em inúmeras formas de deter a formação de uma possível
nação negra no país. Essatendência da el ite brasi lei ra reve-
la que "o medo foi elemento sempre presente na instituição
do mercado de trabalho livre em substituição ao escravo no
Brasil do século XIX" (AZEVEDO, p. 2004).

Em 1930, Frederico Leopoldo Cezar Burlamaque,
doutor em ciências naturais e matemática, expressa aberta-
mente seu desejo de devolver os negros à África. Esteargu-
menta que a situação de forte opressão a que foram
submetidos os escravos poderia transformá-Ios em uma
numerosa raça de "inimigos domésticos", cujo objetivo
deveria ser o extermínio de seusopressores. Segundo ele:
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Convirá que fique no país uma tão grande população de
libertos, de raça absolutamente diversa da que a domi-
nou? Não haverá grandes perigos a temer para o futuro,
se as antigas tiranias forem recordadas, se os libertos
preferirem a gente da sua raça a qualquer outra, como é
natural? Poderá prosperar ou mesmo existir uma nação
composta de raças estranhas e que de nenhuma sorte
podem ter ligações? (AZEVEDO, p. 2004).

Outra possibilidade, frente a possível abolição ou
alforria de escravos, era a estratégia de assimilação, incor-
poração e homogeneização para seexercer um rnaior con-
trole sobre os homens livres. E embora a maioria da
população composta por negrose mestiços fossevista como
de baixo nível mental, os ditos reformadores pensavam que
apósa alforria de um escravo era necessário torná-Io ocupa-
do para se institui r um controle estrito e cotidiano do Esta-
do sobre sua vida.

Ainda é possível mencionar um emancipacionista,
de acordo com os estudos de Célia Maria Marinho de Aze-
vedo. Trata-se do padre Manuel Ribeiro Rocha que ainda
no século XVIII, propôs um preparo sistemático do escravo
para a liberdade sob as rédeas curtas do branco redentor.
Inicialmente o africano deveria ser resgatado da escravidão
ocorrida na própria África entre africanos:': depois ficaria
empenhado sob o poder de seu possuidor, até que corrigis-
seseus vícios e recebesse a instrução ao cristianismo e os
bons hábitos civilizatórios; finalmente o escravo teria a li-
berdade depois de pagar com trabalho todo o esforço do
seu possuidor pelo seu resgatee pela sua instrução.

Diante do temor da "onda negra" dominar a nação
muitas teorias foram elaboradas a fim de deter tal calami-
dade. No entanto, o movimento imigrantista ganhou cor-
po. Passou-sea encarar a imigração como saída honrosa

J De acordo com Munanga, na África tradicional escravo era aquele que
estava em sujeição ou subalternidade leiga ou religiosa com um parente
mais velho, soberano, protetor, um líder, ete. Existiam relações de sujei-
~·1Ioaos estranhos cativos das guerras penhorados por seus familiares. Os
ativos masculinos trabalhavam como servos do rei e os femininos inte-

wavam os haréns desses como reprodutoras. O homem cativo podia
rasar-se com mulheres livres daquela sociedade e seus filhos nasciam
livres e eram integrantes da comunidade de suas mães (2004, p. 25).
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para eliminar o signo de atraso que o negro representava e o
medo da miscigenação em larga escala. Tanto que para o
deputado Aguiar Witaker a chegada de imigrantes america-
nos representava a entrada no progresso, pois estes se mis-
turariam a uma população desmoralizada e incapaz por sua
própria conta de desenvolver a nação.

Com a chegada dos imigrantes as teorias racistas ten-
deram a se intensificar: Ora,

[... ] se os negros não eram inferiores, por que não
progrediram como os imigrantes que chegaram aqui?
Somando-se um mito após o outro, inferioridade, va-
gabundagem incompetência. Foi-se esboçando o perfil
do homem negro como anticidadão, como marginal.
(SANTOS, 2002, p. 119).

Nyamien afirma que autores brasileiros, tais como
Oliveira Vianna, acreditavam que o imigrante europeu re-
presentava a possibi lidade de purificação étnica. Apostava-
se no mestiço como um tipo em evolução que, embora não
chegasse a ati ngi r a superioridade dos brancos, poderia ser
utilizado em algumas profissões mais finas. (1999, p. 84).
O pensamento da intelectualidade brasi lei ra é influenciado
pelas teses européias do racismo científico de um lado;
como também se casavam com as idéias brasi lei ras de su-
perioridade branca por outro lado. Discursos ideológicos
racistas sobre a etnia negra incorporaram-se ao imaginário
social e orientaram as práticas dos cidadãos transformando-
se em senso comum. Estas práticas continuam exercendo
seu poder ideológico tanto entre os segmentos brancos, como
entre uma grande parcela dos afrodescendentes.

Considerações Finais

Para um País que depois da abolição da escravatura
deu uma cruzada de braços histórica à situação de exclusão
social calamitosa em que se encontravam os ex-escravizado ,
nada mais justo do que a implantação de medidas reparatória .
No entanto é comum ouvirmos que somos todos brasileiro,
todos iguais perante a lei, cidadãos de direitos e deveres. I
comum ainda encontrar pessoas que vêem as políticas de ação
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afirmativa para negros como racismo ao contrário ou ainda
como privilégios sem justificativa. Todos nós, brancos e ne-
gros, passamos a vida sendo induzidos a acreditar na hipocri-
sia da democracia racial, e no mito da mestiçagem que nos
fez misturados e, portanto pertencentes às três raças, logo sim-
patizantes da harmonia e tolerantes com o diferente.

Fomos brutalmente injustiçados pelo sistema
escravista, sim. É certo que a resistência e a luta pela vida
nos fortaleceram. Dentro das senzalas espalhadas pelos
quatro cantos do país nosso povo cultuou seus ancestrais,
festejou a vida e a morte nos rituais trazidos de suas comu-
nidades de origem; gingou com a criação da capoeira, uma
invenção genial; enfim, influenciou toda a cultura e histó-
ria no Brasil. A cada navio negreiro que aqui aportava de-
sembarcavam conjuntos de elementos históricos e culturais,
desembarcavam sentimentos, dores, mentes criativas e
transformadoras do espaço social brasileiro.

Hoje somos a maior nação negra fora da África. Ar-
rancamos da elite brasileira direitos que há tempos, desde a
abolição deveriam ser nossos. Construímos um dos maio-
res movimentos sociais da América latina. Estamos frente à
possibilidade de conseguirmos cotas para nossa gente estu-
dar e ter um diploma universitário, uma vez que ainda so-
mos a grande massa dos que estão fora dos bancos escolares
e universitários. A Lei nQ 10639/2003 é um símbolo de
muita luta do movimento negro. Com ela estam os dando o
direito a todos os estudantes desse país de conhecer a histó-
ria e a cu Itura do conti nente de nossos ancestrais, a África.
Com essa lei estamos garantindo a todos os educandos ne-
gros se reconhecerem nos livros de história, entender como
funcionam os rituais nas religiões de matriz africana.
Estamos oferecendo a cada criança e adolescente negro o
direito de se orgulhar por pertencerem a nossa etnia.

Para concluir minha conversa com você, leitor, preci-
so dizer que os avanços que o povo negro conquistou ainda
não representam o fim da batalha contra o racismo e suas
onseqüências. O racismo brasileiro ainda está impregnado

na nossa mente, faz parte da nossa construção histórica. Rom-
p r com pensamentos e práticas racistas exige uma recons-
Irução das nossas relações sociais, dos nossos
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posicionamentos políticos e da nossaanálise do Brasil. Para
entender ascotas, por exemplo, como ferramenta fundamen-
tal contra o monopólio da elite brasileira branca e racistanos
postos de poder político e intelectual, nos falta uma consci-
ência social da importância de valorizar a diversidade cultu-
ral e de enfrentar o racismo. É como bem analisou Florestan
Fernandes,"O brasileiro tem preconceito de ter preconceito"
(in SELL,2002). Eufecho o texto dialogando com o referido
autor e formulando uma crítica assumidamente radical: "o
brasileiro, mesmo tendo vergonha sabeque é racista".
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SORAIA GADELHA CAROLlNO

INTELIGÊNCIA COLETIVA: LIBERDADE DE ESCOLHA,
DESENVOLVIMENTO CRíTICO E VISÃO DE SOCIEDADE

Por uma tela, te conheci ...
Aprendi a gostar de vc, a rir e a chorar.
Aprendi a acreditar, pois só posso "ver"

os sentimentos.
Doei ... Mas, recebi muito mais!

Recebi calor humano, carinho e amor
de pessoas que talvez, sem computador,

nem imaginasse existir.
Por força do hábito,

os chamo de amigos virtuais. Virtuais?
Que nada!

São tão reais quanto eu ...
Melissa

(Nick de uma poeta anônima)

Exposição do Caso

Chega a ser patético iniciar mais um texto afirman-
do estarmoscercados de tecnologia em nossodia-a-dia, isso
todo mundo já sabe. Tem se tornado cada vez mais básica
e simples a utilização das parafernálias tecnológicas espa-
lhadas em supermercados, bancos, escolas e principalmen-
te em locais de diversão. Hoje, a tecnologia não é mais
uma previsão, não é mais um elemento do futuro pelo qual
esperamos ansiosos, mas sim o presente, é o que estáacon-
tecendo agora em nossascasas,e isso tem forçado, de certa
forma, uma adaptação urgente da sociedade à utilização
dos equipamentos e serviços tecnológicos oferecidos, que
se propõe a facilitar e agilizar a vida do homem moderno.

Referimo-nos neste contexto, aos diversos tipos de
equipamentos tecnológicos em evidência e plena utiliza-
ção pela sociedadeem geral,como televisoresultramodemos,
computadores, games, aparelhos de DVD e telefônicos, lei-
toras óticas e principalmente à internet e seus incontáveis
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recursos, A interatividade ' que estes aparelhos proporcio-
nam é encantadora e cada dia conquista mais usuários e
credibilidade em relação aos serviços oferecidos.

A formação para o uso das tecnologias inicia-se nas
idades mais remotas, onde as crianças são colocadas em
contato desde cedo com esta realidade, seja em casaatravés
de games e brinquedos eletrônicos, ou na escola, onde seu
uso é introduzido e estimulado desde as séries iniciais.
Refletindo sob a questão social, parece até que os pais te-
mem que seusfilhos fiquem "ultrapassados", que não acom-
panhem o desenvolvimento de sua geração o que faz com
que cada vez mais cedo os pequenos interajam com com-
putadores e equipamentos eletrônicos.

Frente a esta realidade que tem tomado dimensôes
irreversíveis, a escola, ambiente formador, tem se preocu-
pado em fazer parte deste processo, porém não com a vi-
são exclusiva de formar operadores da tecnologia, massim
sob uma lente educacional. A escola hoje busca integrar
as TIC' S2 ao conhecimento, preocupa-se em oferecer
subsídios para que o aluno tenha acesso, explore e busque
alternativas de utilização dos ambientes informatizados,
contribuindo assim com uma efetiva construção do co-
nhecimento e desenvolvimento da autonomia do aluno.
Segundo Perrenoud,

[... ] a escola não pode ignorar o que se passa no mun-
do ... as novas tecnologias da informação e da comuni-
cação transformam espetacularmente não s6 nossas
maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de
decidir, de pensar [...] (2000).

Dando continuidade a esta formação e indepen-
dentemente da abordagem utilizada, encontramos uma sé-
rie de outras iniciativas como cursos, oficinas e diversas
ações públicas e privadas que buscam dar suporte para que
o cidadão seja imerso nesta realidade repleta de dígitos e
máquinas, aos quais precisa conhecer e saber operar para
tornar sua própria vida "mais fácil". Segundo Tedesco:

1 Segundo Levy (1999, p.79) "o termo "interatividade" em geral ressalta a
participação ativa do beneficiário de uma transação de informação'.
2 Tecnologias da Informação e Comunicação.
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Qualquer que seja a forma institucional que finalmen-
te o novo modo de produzir educação contínua ao
longo da vida adote, existe acordo entre os especialis-
tas de que só poderá se sustentar mediante o uso inten-
sivo das TICs. (2004, p.45).

Assim, havido provado a inconteste realidade
tecnológica em que estamos inseridos e constatado o cres-
cente aumento de usuários das TICs, iniciamos uma discus-
são sobre os rumos que estanova sociedade pode seguir, as
novas possibi lidades de informação e a formação de novos
modelos de comunidades: asvirtuais:'.

Detenhamos-nos agora, especificamente, a aprecia-
ção das comunidades virtuais. Concordaremos com Levy
(1999) quando define comunidade virtual como um "grupo
de pessoas se correspondendo mutuamente por meio de
computadores interconectados" e acrescentaremos que esta
rede de computadores pode acontecer através da Internet
com a participação de milhares de pessoasao mesmo tem-
po. As comunidades são divididas por interesse dos grupos
e seguem as mais diversas linhas de pensamento e conteú-
do como religião, política, trabalho, diversão ou qualquer
outro assunto que possamos imaginar. Paraque a formação
e manutenção das comunidades seja possível, existem
softwares e sites específicos que facilitam, dão suporte e
estimulam a adesão e participação das pessoas neste tipo
de interação, alguns dispõem de banco de dados de ima-
gens, sons, permitem preenchimento de perfi 14 dos usuários
etc. Um detalhe importante é salientarmos que os partici-
pantes das comunidades não precisam necessariamente se
conhecer fisicamente e que os laços, profissionais, amisto-
sosou românticos habitual mente surgem a partir da interação
naspróprias comunidades. Ainda segundo Levy (1999), dis-
positivos como ascomunidades virtuais:

[...] permitem a discussão coletiva, a divisão de conhe-
cimentos, as trocas de saberes entre os indivíduos, o

3 Comunidade Virtual é um grupo de pessoasse correspondendo mutua-
mente por meio de computadores interconectados. (LEVY, 1999, p. 27).
4 Perfil é uma sessãodedicada ao preenchimento de dados individuais
dos participantes como nome, data de nascimento, interesses ete. O
perfil pode assumir diferentes modelos de acordo com a necessidade.
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acessoa tutoreson-line aptos a guiar as pessoas em sua
aprendizagem e o acesso a bases de dados, hiperdocu-
mentos e simulações. (LEVY, 1999, p. 101).

Sobre esta facilidade oferecida pelas comunidades,
não pretendemos enfatizar apenas o lúdico e atraente, mas
si m também o aspecto social, i nformativo e formativo que
se esconde nas entrelinhas de cada interação, da torça de
cada informe ou opinião. As comunidades possuem o po-
der de transpor obstáculos de comunicação, de proporcio-
nar interações antes impossíveis de serem realizadas e que
hoje muitas vezes nem percebemos que estão presentes no
nosso dia-a-dia como aquebra de distâncias e de interação
entre grupos sociais diversos.

Percebemos a possibilidade de universalização do
conheci mento através da comunicação de pessoas de qual-
quer parte do mundo no mesmo grupo, discutindo a mes-
ma temática, sem necessariamente apresentar-se, informar
sua cor ou posição social. Entendemos assim, que a demo-
cracia é um dos pontos fortes nas relações on-line. Seguno
Levy (1998, p.136), além do seu uso eficaz, o computador
está tornando-se um filtro mental, um instrumento intelec-
tual, um modelo para entender o real, a vida, a humanida-
de. O novo perfil de cidadão, o que participa de comunidades
virtuais, interage com mais pessoas, países e idiomas que
seus antepassados, tem acesso a muito mais informações,
pode pesquisar com maior agi lidade, apaixona-se e mantém
uma rede de amigos com quem pode discutir ou trocar in-
formações sempre e sobre o que desejar. Existem milhares
de comunidades e sites de interação na Internet, cada um
deles é lançado com objetivos específicos variando entre os
mais peculiares como científicos, religiosos ou até mesmo
pornográficos. Seguindo a proposta de ser a tecnologia uma
ferramenta de fácil manuseio, cabe apenas ao usuário ter
discernimento e pesquisar para descobrir o que lhe parece
interessante navegar. O autor ainda perfila o pensamento
afi rmando que:

o melhor guia para a Web é a própria Web. Ainda que
seja preciso ter a paciência de explorá-Ia. Ainda que
seja preciso arriscar-se a ficar perdido, aceitar a "per-
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der tempo' para familiarizar-se com esta terra estra-
nha. (LEVY, 1999, p.85).

Mas, podemos nos perguntar que meio proporciona
esse novofluxo de informações e todas as navegações a que
nos referimos até aqui. Para que as interações sejam possí-
veis é necessário que haja um meio lógico que comporte os
ambientes, sites e interligações entre as máquinas, eis que
surge o Ciberespaço.

o ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o
novo meio de comunicação que surge da interconexão
mundial dos computadores. O termo especifica não
apenas a infra-estrutura material da comunicação digi-
tal, mas também o universo oceãnico de informações
que ela abriga, assim como os seres humanos que na-
vegam e alimentam esse universo. (LEVY, 1999, p. 17).

Gtamos diversas faci lidades, ferramentas e encantamen-
tos mediados através do Ciberespaço, apontamos a discussão
coletiva, a facilidade da navegação e inclusive a posição da
escola quanto aos novos recursos tecnológico. Cabe, porém,
como seres críticos, analisar os diversos prismas desta realida-
de o que nos faz deparar com o seguinte questionamento:

Qual a real contribuição desta nova realidade para a
sociedade? Nessa mudança de práticas os aspectos po-
sitivos superam realmente com vantagem os negativos?
Estaria valendo realmente a pena essa inserção gigante
da tecnologia no meio social, ou acabamos esquecen-
do outros aspectos básicos das reais necessidades das
pessoas? E quanto às pessoas que não têm acesso a
estes recursos? Estariam fadados a mais um tipo de
exclusão social?

A Acusação

Vimos até aqui uma exposiçao de utilidades e
predicados a respeito do uso da tecnologia, em especial da
Internet. Digamos que pudemos observar uma apresentação
do Ciberespaço a parti r de uma visão otimista, não que dese-
jemos ser pessimista, mas creio que torna-se mister avali r
alguns tópicos, a respeito desse uso, que podem pôr em ris ()
aspectos sociais como a democracia e a empregabilidade.
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Escutamosmuito falar de globalização, de equalização
cultural, de abertura de mercado, porém na maioria das
vezes não atentamos para qual é o significado real dessas
expressões e mais, não entendemos muitas vezes qual im-
plicação suasconseqüências exercerão sobre nossasvidas,
mercado de trabalho e ainda sobre asfuturas gerações. Se-
gundo Tedesco (2004, p.21) "Clobalização significa, antes
de tudo, crescente interconexão de atividades em nível
mundial." Mas, olhando mais uma vez ao nosso redor, a
que atividadeso autor se refere?De que globalização estamos
falando? De uma globalização que visa apensas a entrada
de produtos supérfluos em nossas lojas, que destrói nossos
produtos com uma "cara nova:" e que causa uma perda
irreversível em nossa cultura? Creio que a "fantástica"
globalização, deveria acontecer prioritariamente em termos
educacionais, questionando, sim, os modelos que dão cer-
to em outros países, uma troca de experiências positivas,
que realmente ajudariam a termos um mundo menos desi-
gual. Feito o desabafo, voltemos às conseqüências desta
equalização do mercado.

Reconhecemos' que a tecnologia tem sido uma das
formas mais rápidas e práticas de comunicação e troca de
dados" na atualidade. Acontece que, para que haja essa
comunicação, é preciso que haja operadores, pessoasque
saibam uti Iizar essatecnologia, assim, cria-se a necessida-
de de um novo profissional. Cria-se então uma roda viva,
onde este novo trabalhador necessita possuir as novas habi-
lidades impostas para que atenda a necessidade do merca-
do, estando sujeito a pena de ficar desempregado e excluído
socialmente. Tedescoainda reforçaestaIinhade pensamento
afi rmando que

[...] exige-se não só mais competências como, freqüen-
temente, outras, novas e diferentes, o que põe em xeque
os sistemas de formação profissional. (2004, p. 28).

5 Reriro-me a produtos que ainda não existem em nosso mercado e que
chamam a atenção do consumidor. Novidades da moda, como as lojas
de importados etc.
6 Refiro-me a dados no sentido amplo de informações de qualquer
instância veiculadas através da tecnologia, seja texto, tabelas,
multimídias etc.
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Reconhecida esta realidade sobre as necessidades do
mercado, é necessário que haja estratégias de formação dessa
mão-de-obra, formação esta que, na grande maioria das
vezes, não é preocupação das empresas custearem. Nesse
ínterim de necessidades, ora do mercado em buscar mão-
de-obra qualificada para seus interesses, ora do profissional
em estar dentro do perfi I de empregabi lidade para manter
seu sustento, surge a escola. Mediadora dos interesses cole-
tivos, esta instituição é direcionada pelas políticas educacio-
nais que orientam uma adequação das diretrizes escolares
(muitas vezes mais preocupada com o mercado que com o
cidadão), sendo questionáveis muitas vezes os caminhos
apontados, desviando-se muitas vezes dos objetivos educa-
cionais a que deveria se dedicar.

No final das contas, a educação - como empresa
social - também é uma produção de um tipo humano
determinado culturalmente ou, se quiserem, a produ-
ção de competências, disciplinas e conhecimentos que
precisam ser comunicados. (TEDESCO, 2004, p.18l.

Além da escola e das próprias universidades, que
agora passam a se preocupar com a formação do cidadão
para o uso das tecnologias, encontramos outras formas de
formação como os cursos técnicos privados, algumas inicia-
tivas públicas e até mesmo o acesso em lan-houses e resi-
dências. Porém uma das maiores preocupações que podemos
ter é a respeito deste acesso. É preciso observarmos se, no
caso a Internet, este novo meio de comunicação e acesso
ao conhecimento não estaria se apresentando como mais
um elemento de desigualdade social. Será que fia rede",
este meio que Levy chama de democratizante possui acesso
demócrático? O que dizer a respeito das crianças que não
têm sequer acesso à escola, ou mesmo aos analfabetos ou
adolescentes que não possuem recursos para pagar um cur-
so, freqüentar uma lan-house ou estudar em uma escola de
qualidade que lhe ofereça estes recursos? Segundo Levy:

Os usuários do ciberespaço são em sua maioria pessoas
jovens, com diploma universitário, vivendo em cidades,
estudantes, professores, pesquisadores, trabalhando
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geral mente em áreas científicas, de alta tecnologia, ne-
gócios ou arte contemporânea. (1999, p.213).

Apesar desta realidade, podemos extrapolar o mun-
do da formação para o mercado e repensar a tecnologia
como vetor de mudança cultural, de moldes do conheci-
mento. Levy (1987,p.136)lafirma que "além de seu uso efi-
caz, o computador está tornando-se um filtro mental, um
instrumento intelectual, um modelo para entender o real, a
vida, a humanidade."

O autor deixa claro em suas idéias que a "lnternet
favorece a democracia" e que as comunidades vi rtuais, ou
cidades digitais reforçam os elos sociais e políticos dos ci-
dadãos do mesmo aglomerado e já produz algum sucesso
nestesentido, aumentando inclusive avigilância sobre ações
governamentais e públicas de um modo geral. Neste senti-
do, Heargreavsdialoga afi rrnando que "nessa sociedade em
constante transformação e auto-criação, o conhecimento é
um recurso flexível, fluido, em processo de expansão e
mudança incessante." (2004, p.23)

Concordemos que o meio virtual, quando acessado,
é extremamente democrático, de fáci I manuseio e de certa
forma motivador. Mas esse novo meio de informação, de
aquisição do conhecimento, essarenovação da democracia
e esperança em termos a cultura e asações divulgadas, va-
lerá a pena enquanto apenas uma minoria tem acesso à
estes recursos?Como citamos anteriormente, uma minoria
privilegiada tem acessoa este recurso e em sua maioria são
pessoasesclarecidas, estudantes, jovens. Quanto àsclasses
menos abastadas,tornam-se excluídos?

Um outro aspecto que precisamos levantar quanto
ao uso da tecnologia e o ciberespaço, refere-se às questões
meramente sociais desse meio. Tratamos da formação de
pessoas,de personalidades, colaboramos com as escolhas
dos adolescentes através do que é apresentado, logo, é ne-
cessário avaliarmos qual influência este novo meio tem
exercido sobre aqueles que têm acesso e fazem uso desse
tipo de interação.

O uso da Internet tem crescido absurdamente na úl-
tima década e com esse crescimento tem também sido
multiplicado o número de seus usuários, Hargreav chega a
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chamar de "viciados em Internet". Esses usuários comuni-
cam-se, navegam e fazem novas amizades através do
ciberespaço. Passam horas a fio na frente de uma tela inter-
ligados muitas vezes por sinalizadores de presença ou ou-
tras ferramentas modernas. Segundo o autor:

De uma rede esotérica de intercâmbio escolástico se
transformou em um sistema de comunicação de mas-
sas, pelo qual as pessoas poderiam se conectar de casa
corn a família, os amigos e colegas no mundo todo.
(HEARGREAVE5, 2004, p.55).

Todos os recursos de interação são dignos de aplau-
sos, estou convencida disto, mas a forma como tem sido
conduzida a utilização destes talvez ainda precise ser re-
pensada. As famílias ainda não sabem como tratar esse novo
elemento dentro de seus lares, a escola busca respostas para
sua utilização e enquanto isso os jovens fazem usufruto da
manei ra mais óbvia, usando-a o quanto querem. Nesse pro-
cesso, perde-se o contato real com as pessoas, não se escre-
ve mais as velhas e românticas cartas, não visitamos mais
os amigos, a rede de amigos é meramente virtual e até os
namorados são selecionados através de sites especializados
que oferecem" perfi I" e fotos dos partici pantes. Interessan-
te destacar a segu inte afi rmação:

Clifford 5toll, um viciado na Internet já recuperado,
reclamou que os computadores nos fazem perder a
capacidade de estabelecer interações espontâneas com
pessoas reais. (HEARGREAVE5, 2004, p.56).

o autor ai nda relata que

[... ] um levantamento feito com meninas adolescentes,
a Guide Association of Britain descobriu que elas
passavam mais tempo enviando mensagens de texto
entre si do que em conversações pessoais com familia-
res e amigos. (2004).

Isso nos mostra que estam os perdendo sob esta ótica
a relação família, diálogo, e que estamos formando uma
geração de pessoas frias, uma leva de crianças obesas além
de outros transtornos.
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Quanto àscomunidades virtuais, a que nos referimos
no início do texto, Hargreaves apud Handy afirma que
"essascomunidades virtuais até podem ser divertidas, mas
criam apenas uma ilusão de intimidade e um simulacro
de comunidade."

Frente a todos os pontos de vista apresentados, cabe
refletirmosnatentativade encontrarmosrespostasconcernentes.

A Defesa do Réu

É bem fácil expor nossasopiniões e em contrapartida
nos omitirmos de iniciativas frente ao novo e então usar-
mos diversos tipos de desculpas como muletas à falta de
conhecimento e estratégiasde uso dos recursosda tecnologia
que se instala e cresce a cada minuto.

O fato é que a tecnologia tem sim, acarretado desen-
volvimento e trazido faci lidades e atrativos para diversas
áreas, em especial para a educação que hoje pesquisa na
rede com eficiência, sabe utilizá-Ia e percebeu que seus
recursos nada mais são que ferramentas aliadas na aquisi-
ção do conhecimento. Levy (1998, p.136) afirma que "além
do seu uso eficaz, o computador está tornando-se um fi Itro
mental, um instrumento intelectual, um modelo para en-
tender o real, a vida, a humanidade."

Ainda na linhade pensamentoque estudaa Informática
no meio educacional, Tedesco diz que:

Na pior das hipóteses, o tecnológico aparece como
um elemento alheio à educação; na melhor, como um
fator externo que deve ser "trazido" para a escola e
que, nessas circunstãncias, é pensado de modo pura-
mente instrumental, como uma caixa de ferramentas
que se toma emprestada para pô-Ia a serviço de uma
missão humana transcendental. (2004, p. 19).

Segundo Levy,a internet é um espaçodemocratizante,
de acesso irrestrito e que favorece a democracia a partir do
momento que comunidades vi rtuais entre outras atividades
promovem o desenvolvimento social e político do mundo
contemporâneo. Quanto às falsas informações que podem
existir na rede, o autor defende que deveremos ter com a
Internet o mesmo cuidado e certificação das informações,
assim como teríamos em qualquer outro meio.
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As manipulações e enganações sempre são possíveis
nas comunidades virtuais, assim como o são em qual-
quer outro lugar: na televisão, nos jornais impressos,
no telefone, pelo correio ou em qualquer reunião em
carne e osso. (LEVY, 1999, p. 126).

Quanto a questão da exclusão digital ser um fator
preocupante quanto a falta de acessoe recursos da maioria
da população, principalmente a menos abastada, Levy acre-
dita em uma política de Informática Educativa que
disponibilize centros comunitários para o acessode todos.
O governo poderia tomar essaresponsabiIidade e então ofe-
recer equipamentos de uso comum da sociedade para aces-
so gratuito. Assim, como em alguns casosque já funcionam
e dão certo, todos poderiam ter a chance de navegar, co-
nhecer outras idéias, trocar informações e fazer parte do
cyberespaço. O autor mais uma vez defende suas idéias
afirmando que:

A cibercultura é a expressão da aspiração de um laço
social, que seria fundado nem sobre links territoriais,
nem sobre relações institucionais, nem sobre relações de
poder, mas sobre a reunião em torno de centros de inte-
ressescomuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento
do poder, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre pro-
cessos abertos de colaboração. (LEVY, 1999, p. 130).

Além de todos os benefícios sociais e educacionais
como a democratização do saber que mostramos, a
cibercultura oferece muito mais bens, como a praticidade
dos serviços privados e públicos, como consulta a bancos,
compras on-line etc. Seria justo furtarmo-nos desse bem
por ainda não sabermos bem uti lizá-Io?

A Sentença

Pudemos observar admi ráveis apreciações das diver-
sasquestões relacionadasà Tecnologia Emergente,à Internet,
um Ciberespaço e suasimplicações sociais e educacionais.
Pudemos perceber que nos traz faci Iidades, conheci mento,
intercomunicação antes se quer imaginada, e que há riscos
sociais como o isolamento, a fraude e outros pontos a 5('

rem ainda questionados.
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Julgo, porém, muito cedo para destacarmos quais as
reais contribuições desta nova realidade, porém arrisco-me
a antecipar que a vida moderna muito mais tem sido
beneficiada com os serviços oferecidos pela Internet Não
precisamos mais perder tempo em filas ou mesmo nos ar-
riscarmos a sai r de casa para efetuar transações fi nancei ras;
a educação, em termos de pesquisa, também ganhou muito
com a disponibilidade de materiais de forma gratuita e de
fácil acesso, além dessas existem diversas outras facilida-
des que poderia enumerar.

Não podemos nos esquecer, obviamente, que os ris-
cos de sua utilização existem, principalmente quando enten-
demos estar em um momento de transição, onde passamos
de uma educação extremamente tradicional para uma nova,
em que o aluno passa a criar, a ter acesso a informações
que tem interesse e livre acesso. Ainda há uma outra preo-
cupante questão a ser levantada: não podemos fechar os
olhos aos excluídos digitais, à classe menos favorecida que
na maioria das vezes não dispõe de acesso sequer a materiais
didáticos, que dirá a computadores. Políticas públicas de
Informática Educativa precisam ser revistas com urgência a
fim de não permitir que a tecnologia seja mais um elemen-
to fortalecedor da diferenciação de classes.

Porém, cabe a nós entendermos que tudo que é novo,
traz consigo dúvidas e ansiedades quanto a sua melhor utili-
zação. Estas dúvidas e soluções dependem muito do interes-
se pessoal e envolvimento de cada um de nós, incluindo os
autores citados. Talvez não haja respostas, ou uma balança
precisa que pese os prós e os contras dessas novas ferramen-
tas, o que há é o espaço para ricas discussões a respeito da
temática, que com certeza nos farão crescer, entender os
melhores caminhos a serem seguidos e assim contribuir para
que as futuras gerações utilizem melhor estes recursos, de
forma plena, eficaz e aci ma de tudo, democrática.

Façamos uso desse bem!
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SVLVIA EUSABETH DE PAULA ALENCAR

Introdução

Esteartigo tem como finalidade discorrer acerca da
liberdade na concepção existencialista de [ean-Pau I Sartre,
autonomia de escolha, considerando-se a relevância e a atua-
lidade do tema e a necessidade de se divulgar algo tão in-
trínseco à convivência em sociedade.

Após uma breve descrição sobre o contexto no qual
Sartrecresceu e moldou o seu pensamento e de, com brevi-
dade, conceituar existencialismo, o texto abordará acategoria
liberdade e as implicações em relação à responsabilidade
que emana dessa liberdade.

Sobre Jeun-Paul Sartre

[ean-Paul Sartre veio ao mundo no dia 21 de junho
de 1905, em Paris, filho de um casal de classe média. Seu
pai, oficial da Marinha francesa, chamava-se lean-Baptiste
Sartre, de espírito inquieto e aventureiro. Sua mãe, moça
prendada, pintava, tocava piano, costurava e sabia cantar.
Chamava-se Anne-Marie Schweitzer (You para os íntimos).

Aos dois anos Sartre ficou órfão e foi morar com sua
mãe na casa dos seus avós maternos. Seu avô, Charles
Schweitzer, seu primeiro professor, era dono de uma biblio-
teca invejável e neste lugar tranqüilo, abarrotado de livros é
que o pequeno Poulou (apelido de Sartre)passavaseusdias
lendo, satisfazendo a sua curiosidade sobre as coisas do
mundo. Emseulivro autobiográfico As Palavras, Sartreescreve:

Os livros foram meus passarinhos e meus ninhos, meus
animais domésticos, meu estábulo e meu campo; a
biblioteca era o mundo refletido no espelho [... ]
(COHEN-SOLAL, p. 57).

Poulou só ingressou na escola pública aos dez anos.
Após a morte do avô, sua mãe casou-se pela segunda vez.
Seu padrasto, [oseph Mancy, engenheiro naval, era extre-
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mamente severo para com Jean-Paulchegando por vezes a
esbofeteá-Io quando lhe tomava as lições. Sartre o odiou
pelo resto dos seus dias.

Dotado de inteligência brilhante Sartre, ainda estu-
dante secundarista,escreveupeçasde teatro. Findo seusestu-
dos no liceu, ingressou na universidade no curso de filosofia
e após concluí-lo seguiu o magistério liceal. Tempos depois
trocou asauIaspela atividade jornalística e literária.

Seu interesse pelo Existencialismo teve início com
asaulas de Husserl e com as leituras de Heidegger. Através
de suas obras na literatura, no teatro, nas publicações
jornalísticas, no cinema, Sartrevulgarizou as idéias existen-
cialistas. Dentre sua enorme produção constam asseguintes
obras: A Náusea; A Imaginação; A Transcendência do Ego;
O Muro; O Imaginário: Psicologia Fenomenológica da ima-
ginação; As Moscas; O Ser e o Nada; Entre Quatro Paredes;
A Idade da Razão; Sutsis; Com a Morte na Alma; O Diabo
e o Bom Deus; O Existencialismo é um Humanismo (sua
obra principal).

Com o livro As Palavras, sua autobiografia, Jean-
Paul Sartrefoi agraciado com o prêmio Nobel, em 1964, ao
qual recusou.

Desde a época de estudante manti nha um romance
com a escritora Simone de Beauvoi r (1908-1986), apelida-
da Castor, também seguidora do existencialismo, que se
prolongou por toda a sua vida.

Intelectual engajado na política e na vida cultural de
sua época, Sartre fez parte da Resistência Francesa,
posicionou-se a favor do Terceiro Mundo, lutou contra o
colonialismo denunciando os desmandos dos países ricos
em Tempos Modernos, revista da qual foi diretor e que
manteve com outros intelectuais (Simone de Beauvoir,
Albert Camus e Merleau-Ponty, dentre outros).

Morreu aos 75 anos, a 15 de abril de 1980, cego t'
vítima de câncer pulmonar. Seus restos mortais se encon
tram no cemitério de Montparnasse em Paris, próxirno an
túmulo de Baudelaire. Sua morte causou comoção em todo
o mundo, pois Sartre talvez tenha sido o intelectual que
mais ocupou espaço na mídia.

Considerado como o expoente do existenciali mil,

Sartre nos legou em suas obras a importância do exer fi Ii I
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pleno da liberdade com responsabilidade, um dos seus te-
mas favoritos:

Sozinho - e sem desculpas -, o homem está conde-
nado a ser livre. Condenado, porque não se criou a si
próprio; mas livre, porque lançado no mundo, é res-
ponsável por tudo quanto fizer. Sartre exemplifica: o
covarde se faz covarde, da mesma forma que o herói
se faz herói. Mas há sempre a possibilidade de o co-
varde deixar de ser covarde, o mesmo podendo acon-
tecer com o herói. Isto só depende do homem, de sua
liberdade [...] (PENHA, 2004, p.49).

Breves Palavras sobre o Existencialismo

o Existencial ismo é um movi mento com representan-
tes na Iiteratu ra e na fi losofia, com eco em outros setores cu 1-
turais como artísticos, religiosos e ético-sociais, que passou a
ser divulgado após a Primeira Grande Guerra (1914-1918), e
tem como pri nci pai preocupação a existência humana em sua
concretude, no seu viver, nas suas aspi rações. Há várias cor-
rentes existencialistas. Há mesmo quem afirme que para cada
fi lósofo existencialista há uma corrente existencialista.

As raízes do Existencialismo remontam ao dinamar-
quês Soren Aabje Kierhegaard (1813-1855), pensador e lite-
rato do século XIX, que se contrapôs a Hegel no que se
refere a abarcar a realidade em um sistema. Para Kierhegaard
não se pode transformar em sistema a existência humana:

[... ] A existência humana, na versão de Kierhegaard,
não pode ser explicada através de conceitos, de esque-
mas abstratos. Um sistema, insiste, promete tudo, mas
não pode oferecer absolutamente nada, pois é incapaz
de dar conta da realidade humana. O sistema é abstra-
to, a realidade é concreta. O sistema é racional, a rea-
lidade é irracional. A realidade é tudo, menos sistema.
(PENHA, 2004, p.16).

Kierkgaard assim se colocava porque acreditava que
os indivíduos têm conhecimento maior sobre sua realidade
já que é esta realidade que os interessa verdadeiramente.
Para ele a verdade estava na subjetividade de cada pessoa:
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o singular é o homem. Contrariamente ao que ocorre
com os animais, o homem singular vale mais que a
espécie. Apenas ele tem consciência da sua singulari-
dade. A existência individual, assim a concebe
Kierkgaard, é para ser vivida, dispensando ser explicada
racionalmente, conforme pretendia Hegel. Contra a
concepção hegeliana do homem, valorizado apenas
naquilo que apresenta de geral e abstrato, Kierkgaard
exalta o concreto, o singular, o homem, enquanto sub-
jetividade [... ] (PENHA, 2004, p.17)

As idéias de Kierkgaard foram divulgadas na Alema-
nha no início do século XX pelos escritores, emigrados rus-
sos, Nicolau Berdiáev e Leon Chestov e logo depois estas
idéias espraiaram-se pela França. Do pensamento de
Kierkgaard, os existencialistas aproveitaram os temas e so-
bre eles moldaram suas reflexões.

Um outro filósofo inspirador do Existencialismo,
pri ncipal mente inspi rador de Sartre, foi o alemão Edmund
Husserl (1859-1938). Emsuasmemórias, Simone de Beauvoir
escreveu que estando um dia, juntamente com Sartre e
Raymond Aron, que retomara de Berlim, em um bar de
Paris,onde bebiam um coquetel de abricó, Aron repentina-
mente disse a Sartre: "Como vê, meu caro, se você é um
fenomenologista, é capaz de falar deste coquetel e fazer
filosofia dele". Conta Simone que Sartre ficou emociona-
do, pois era isso que procurava há vários anos. Pouco de-
pois, lean-Paul rumou para a Alemanha e se tornou aluno
de Husserl. A importância de Husserl para os existencialistas
foi o aproveitamento do seu método de investigação, o
método fenomenológico.

[... ] A fenomenologia surge no processo de revisão de
verdades tidas como cientificamente inabaláveis, no
momento em que as ciências, ao nível da investiga-
ção, assumem um significado humano. (PENHA, 2004,
p. 21, 22).

Husserl viu na fi losofia um campo extremamente
profícuo de estudos, para isso bastando transformá-Ia em
uma ciência dotada de rigor científico, tornando-a
açambarcadora do saber, elevando-a à ciência de todas as
ciências. A sistematização de seus estudos tem início com
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uma crítica às ciências de inspiração positivista em decor-
rência da objetividade e introduzindo a valorização da sub-
jetividade no campo da investigação.

Agregado à humanização das ciências Edmund
Husser! desenvolveu o conceito de intencional idade que "é
a característica fundamental da consciência, pois é através
dela que aquilo que um objeto é se constitui espontanea-
mente na consciência." [... ] (PEN HA, 2004, p.22).

Em outras palavras, a consciência é ativa e é ela que
dá sentido a tudo o que existe. O método fenomenológico é
uma alternativa ao materialismo e ao idealismo para a expli-
cação da realidade: [...] as idéias só existem porque são idéias
sobre coisas. Sintetizando: consciência e fenômeno não exis-
tem separados um do outro." (PENHA, 2004, p.23).

"Estamos Condenados à liberdade"

Existem várias correntes existencialistas, porém a que
nos interessa no âmbito desse artigo é o existencialismo ateu
de lean-Paul Sartre do qual abordaremos a categoria liberda-
de. Faz-se mister, a priori, uma ligeira explanação sobre esta
corrente do existencialismo - o existencialismo ateu.

O existencialismo ateu parte da premissa de que "a
existência precede a essência". Significa dizer que em prin-
cípio o homem não é nada, é somente quando se fizer que
ele será alguma coisa. Dessa forma, não há natureza huma-
na porque não existe Deus para moldá-Ia:

o homem é, não apenas como ele se concebe, mas
como ele quer que seja, como ele se concebe depois
da existência, como ele se deseja após este impulso
para a existência; o homem não é mais do que ele se
faz. (SARTRE, 1970, p.216, 217).

Ao contrário do que muitos pensam, não é nada cô-
modo para os existencialistas afirmar que Deus não existe
porque não poderia existiro bem apriori, não haveria um Ser
superior para pensa-Io. Estamos, então no mundo, totalmen-
te livres, necessitando praticar a honestidade e a bondade.

Há uma diferença entre o ser humano e as coisas já que
somente o homem é livre. É livre porque ele é seu projeto, ou
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seja, "se lança adiante", é consciente, é um "ser-para-si" pois
a consciência é auto-reflexiva. A consciência se põe "do lado
de fora" para realizar uma auto-aval iação. Os animais, ao con-
trário, são seres "em si" apenas estão no mundo e não têm a
capacidade de se auto-avaliar. Quando o homem se percebe
"para si" e se dá conta de que ele próprio precisa construir a
sua essência descobre que não há modelo e nem essência em
que possa se inspirar e em que possa orientar-se. Percebe que
o caminho está aberto para construir ele próprio a sua vida,
então está incontestavel mente" condenado a ser livre". A afi r-
mação lembra que cabe ao homem inventar os valores porque
estes não são criados nem por Deus e nem pela tradição. Ob-
serve-se que a responsabilidade do ser humano é imensa por-
que ele dentro dessa liberdade tem de fazer escolhas. O di lema
de ter de escol her gera angústia 1:

Ora a verdade é que devemos perguntar-nos sempre:
que aconteceria, se toda a gente fizesse o mesmo? E
não podemos fugir a este pensamento inquietante a
não ser por uma espécie de má-fé. Quem mente e se
desculpa declarando: nem toda a gente faz assim, é
alguém que não está à vontade com a sua consciência;

O existencialista não tem pejo em declarar que o ho-
mem é angústia. Significa isso: o homem ligado por
um compromisso e que se dá conta de que não é ape-
nas aquele que escolhe ser, mas de que é também um
legislador pronto a escolher, ao mesmo tempo que a si
próprio, a humanidade inteira, não poderia escapar ao
sentimento da sua total e profunda responsabilidade
[...] (SARTRE, 1970, p.221)

Inúmeras pessoas não suportam a angústia e fogem
dela. Procuram agasalhar-se na má-fé e mentem a si mes-
mas fingindo escolher. Imaginam que seus destinos estão
traçados omitindo com a não-escolha a responsabilidade
perante os seus atos. Estas pessoas imaginam que nem to-
das as pessoas agem como elas o que tende, pode-se supor,
a burlar a angústia:

1 Angústia: Estado de inquietação que decorre, do existente humano, ou
de sua liberdade e do pressentimento do erro possível, ou de sua insegu-
rança sob a ameaça do Nada.
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porque o fato de mentir implica um valor universal
atribuído à mentira. Ainda quando a disfarcemos a
angústia aparece [... ] (SARTRE, 1970, p. 222-223).

Sartre nomeia o comportamento de recusa da Hber-
, dade de espírito de seriedade porque com estaatitude o ser

humano desenvolve o conformismo e passa a respeitar a
ordem estabelecida, aceitando-a totalmente sem contestá-
Ia. Com a recusa da liberdade, o ser humano se assemelha
ao animal torna-se "em si" perde a transcendência. Agindo
assim, o ser humano seacomoda, vive ao sabor das circuns-
tâncias que se lhe apresentam. É um paciente da história e
não um ser atuante, senhor da sua liberdade.

O fato de ser livre lega ao homem uma grande res-
ponsabi lidade porque quando seafirma que a ele cabe cons-
truir a sua própria existência isso não deve ser entendido
pela sua restrita individualidade. Observemos os seguintes
exemplos inerentes à nossa realidade: se um funcionário
público se recusaa receber propina ele estáenfraquecendo
a corrupção. O seu comportamento-cidadão servirá de mo-
delo para inúmeras pessoase poderá funcionar como "efei-
to dominó". Se um jovem casal resolve ficar junto e
constituirfamília depreende-se então que estarão reforçan-
do a monogamia e não apenas guardando-se um para o ou-
tro. Inúmeras críticas foram feitas a Sartre afirmando sua
apologia ao individualismo o que se configura numa
inverdade, porque para ele a responsabilidade de cada ser
humano envolve toda a humanidade. Ao criarmos o ser
humano que almejamos ser, criamos também a imagem
dos seres humanos que deverão viver em sociedade. [ean-
Paul Sartre em O Existencialismo é um Humanismo, escre-
ve acerca do ato de ser responsável e da angústia gerada
pela responsabilidade:

Tudo se passa como se, para todo o homem, toda a
humanidade tivesse os olhos postos no que ele faz e se
regulasse pelo que ele faz. Ecada homem deve dizer-se
a si próprio: terei eu seguramente direito de agir de tal
modo que a humanidade se regule pelos meus actos? E
se o homem não diz isso, é porque ele disfarça a sua
angústia. Não se trata aqui duma angústia que levaria ao
quietismo, à inacção [...] (SARTRE, 1970, p.224, 225).
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Ao contrário, esta angústia, que é normal a quem
tem liberdade para escolher, não impede os sereshumanos
de agir. Ela é a condição para que ajam:

Esta espécie de angústia, que é a que descreve o
existencialismo, veremos que seexplica, além do mais,
por uma responsabilidade directa frente aos outros
homens que ela envolve. Não é ela uma cortina que
nos separe da acção, mas faz parte da própria acção.
(SARTRE, 1970, p.224, 225).

Percebe-se que o existencialismo é totalmente con-
tra o quietismo, a acomodação, o determinismo. O
determinismo coloca os seres humanos como cativos das
forças econômicas, sociais, políticas ou biológicas, obri-
gando-os a se sujeitar a estasforças sem o poder da escolha
e do exercício da liberdade.

Paraos existencial istassó existe realidade na ação de
cada pessoa. É por issoque muitos indivíduos sentem horror
à doutrina existencialista à medida que não podem atribuir
os seus fracassos ou as suas faltas de iniciativa a outrem:

[...] Porque muitas vezes não têm senão uma única
maneira de suportar a sua miséria, isto é, pensar "as
circunstâncias foram contra mim, eu valia muito mais
do que aquilo que fui; é certo que não tive um grande
amor, ou uma amizade, mas foi porque não encon-
trei um homem ou uma mulher que fossem dignos
disso, não escrevi livros muito bons, mas foi porque
não tive tempo para o fazer; não tive filhos a quem
me dedicasse, mas foi porque não encontrei o homem
com quem pudesse realizar a minha vida. [...] (SAR-
TRE, 1970, p. 222, 223).

Ora, o homem é o que ele faz, o homem nada mais
é do que a sua vida. Não há lugar para a má-fé, para a idéia
de destino traçado, de vontade de Deus para a realização de
projetos dos homens e das mu Iheres. Sartre cita a frase de
Dostoiévski: "Se Deus não existisse tudo seria permitido",
para reforçar a idéia de que o homem, abandonado, sem
nenhuma possibilidade que o guie, não encontra justifica-
tivas para não ser livre e o fato de ser livre exige dele a
responsabilidade. Para o existencialismo há sim ação,
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engajamento político, luta, vida, liberdade, prazer de viver
fazendo, construindo, sendo um "ser para si", vencendo as
"situações limites'? que surgirem nasveredas da vida. Como
tão bem disse Jean-Paul Sartre:

[...] Não escolhemos o país, a data, a família e a classe
social em que nascemos % isso é a nossa situação %,
mas podemos escolher o que fazer com isso, conhe-
cendo nossa situação e indagando se merece ou não
ser mantida. (CHAUí, 1997, p. 107-108).

Considerações Finais

o pensamento sartreano teve uma enorme repercus-
são em todo o mundo e sua influência se fez sentir em
muitos intelectuais de toda uma geração. Sartre com o seu
talento de escritor e de filósofo difundiu suas idéias através
da grande quantidade de livros, peças teatrais, artigos, ro-
tei ros fíI micos, crítica Iiterária, entrevistas e trabal hos
jornalísticos. Viveu intensamente, mantendo-se fiel aos prin-
cípios que abraçou. Foi excepcionalmente livre. Liberdade
que nos deixou como herança, para sempre, nas falas de
seuspersonagens que nos convidam a praticá-Ia, a vivenciá-
Ia, a fortalecê-Ia e a propagá-Ia.
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MARX, TRABALHO ESTRANHADO E PROPRIEDADE PRIVADA

TÂNIA SERRA AZUL MACHADO BEZERRA

o impacto de Marx só pode ser comparado ao de
figuras religiosas como Jesus ou Maomé. Na maior
parte da segunda metade do século XX, aproximada-
mente quatro em cada dez pessoas viviam sob gover-
nos que se consideravam marxistas e afirmavam - ainda
que isso possa parecer implausível- usar os princípios
de Marx para decidir como a nação deveria ser dirigida.
Nesses países, Marx era uma espécie de Jesus secular:
seus escritos eram a fonte última de verdade e autori-
dade. (SINGER, 2003, p.13)

Que idéias puderam gerar tamanho impacto social?
Quais pensamentos seriam capazes de ati ngi r tão longo al-
cance? Na segunda metade do século XX a teoria marxista
estava indiscutivelmente disseminada, afirma Peter Singer.
Muitos eram os governos que sediziam guiados pelos prin-
cípios marxistas. A proposta de igualdade entre os homens,
onde aqueles que por muito tempo viveram àsmargens das
regalias sociais podiam chegar ao poder, se tornou alvo de
expectativas e transformações no mundo capitalista.

A figura de Karl Marx chegou a, contraditoriamente,
gerar um "fanatismo religioso" visto que seusescritos eram
seguidos como dogma de fé, onde não seadmitiam contes-
tações ou críticas.A consistência de suasconcepções teóri-
cas revolucionou o pensamento de gerações e gerações.
Inúmeros foram os indivíduos que identificados com sua
teoria se dispuseram da própria vida em defesa de seu mo-
delo de organização da sociedade. Algumas nações (como
China, Cuba, Coréia do Norte, Vietnã) até hoje afirmam
seguir seu modelo teórico e inúmeras são as polêmicas em
torno de tal aplicação.

O fato é que a teoria desenvolvida por Marx atingiu
notoriedade mundial e, com isso constituiu-se como uma
ameaça à manutenção da hegemonia do capital. Uma vez
que este defendia a erradicação da propriedade privada,
colocando esta como a principal inimiga da emancipação
do homem. Issoporque, defendia a coletivização dos meios
de produção, em que trabalhadores conscientes de seu papel
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histórico conseguiriam dividir o produto do trabalho sem
que precisassem explorar um ao outro.

A influência do pensamento marxista abalou pro-
fundamente as inúmeras formas de sociedade do século
passado. Os governos conservadores, segundo Singer, tive-
ramque searticular para conter movimentos revolucionários
estimulados pelas propostas de Marx. Assim, a ameaça de
suas idéias foi usada como justificativa para o nacionalis-
mo exacerbado e nefasto de Hitler e Mussolini:

[... ] mesmo onde não havia perigo de uma revolução
interna, a existência do inimigo marxista no estrangei-
ro servia como justificativa para que os governos au-
mentassem os gastos com armamentos e restringissem
os direitos individuais em nome da segurança nacional.
(SINGER, 2003, p. 13)

Antes de abordar um pouco da complexa teoria desse
polêmico teórico é importante pontuarmosalgumaspassagens
de suaconturbada existência, tendo como basea obra Marx,
de PeterSinger, um volume integrante daColeção Mestresdo
Pensar. Karl Marx nasceuem 1818 na República Federal da
Alemanha. Eradeorigem judaica, filhode Heinrich e Henrietta,
sua família desfrutavade certo conforto financeiro.

Aos dezessete anos foi estudar Direito na Universi-
dade de Bonn, mas essaempreitada não lhe rendeu bons
resultados, pois o curso não lhe estimulava os interesses
intelectuais. Depois de um ano, na tentativa de ter no
filho o exercício da advocacia, seu pai o transferiu para a
rígida Universidade de Berlim.Mesmo assim, Marx desviou
seusanseios para o campo fi losófico.

Após a morte do pai, pensando em seguir uma car-
reiraacadêmica, começou adesenvolver uma tesepara dou-
torar-se, escolheu um tema bastante erudito, traçou um
paralelo entre o debate filosófico antigo de Epicuro e
Demócrito e a filosofia hegeliana (campo de grandes diver-
gências políticas no pensamento alemão, segundo Singer).
Teve sua tese aprovada sem, no entanto, conseguir um car-
go acadêmico.

Sem perder tempo, aproveitando-se de sua notória
capacidade de escrevercriticamente, Marx seenvolveu com
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jornalismo. Contribuiu com escritos para um jornal recém-
fundado, a Gazeta Renana, abordava assuntos polêmicos
como filosofia, economia e política, dando a seusartigos a
potência de sua criticidade. Com a aprovação pública de
suas obras cresceu rapidamente na empresa e chegou ao
cargo de editor.

Com efeito, não desfrutou do cargo por muito tem-
po. Não por falta de competência, mas de acordo com
Singer, por excesso de censura do governo prussiano que
começava a incomodar-se com suas posições políticas, o
jornal foi tirado de circulação. O fato pouco o afetou, pelo
contrário, se sentiu estimulado a aprofundar-se no desen-
volvimento de suasteorias e passoua elaborar uma análise
crítica sobre a filosofia política de Hegel.

Foi convidado paraeditor dosAnais Germano-France-
ses. O novo emprego lhe possibilitou renda suficiente para
casar-se. Emseguida, no ano de 1843, os recém-casadosfo-
ramestabelecer-seem Paris,lugaronde rapidamente envolve-
ram-secom o pensamento progressistade radicais socialistas.
Após a publicação de alguns poucos artigos para os Anais,
Marx foi mais umavez perseguido pela censuraprussiana,sua
posição comunista revolucionária lhe custou um mandado de
prisão. Assim não podia mais voltar à Alemanha.

Passoua sobreviver de uma certa quantia em dinhei-
ro que havia recebido da dissolução do primeiro jornal que
trabalhara, o Gazeta Renana. Para Singer, estava mais do
que nunca trilhado seu perseguido papel de revolucionário
e, em 1844, preparando-se para realmente receber o título
de comunista, Marx aprofundou-se em estudos filosóficos,
ampliou conceitos sobre política e economia, procurou a
concepção histórica dos fatos.

Ainda no ano de 1844, conheceu Friedrich Engels,
intelectual alemão, filho de um rico industrial. Este em
contato com as mesmas subversivas idéias, tornou-se um
"socialista revolucionário" (SINGER, 2003). O novo amigo
começou a colaborar junto a Marx para um panfleto, que
serviu de inspiração para Karl, dando origem a seu primeiro
livro publicado, A Sagrada Família, em 1845. Aumentavam
assim as perseguições políticas/os princípios de contesta-
ção social incomodavam demasiadamente os conservado-
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res e Karl Marx foi expulso de Paris, mudando-se para Bru-
xelas com sua mulher e sua primeira filha.

Em Bruxelas, organizou um Comitê de Correspon-
dência Comunista, a fim de articular comunistas dos mais
diversos países. Residiu na região por três anos e lá foi con-
tratado para escrever uma "análise crítica de economia po-
lítica", livro que mais tarde se tornaria o primeiro volume
de O Capital. Mesmo tendo recebido adiantado o paga-
mento da obra, acabou não chegando, por enquanto, a sua
conclusão. Engels passou a ajudá-Io financeiramente.

Protelou seu livro sobre economia e passando por uma
fase de desconstrução do pensamento comunista dos círculos
intelectuais que freqüentava, escreveu uma crítica às idéias
filosóficas e revolucionárias vigentes, A ideologia alemã. A
obra não foi bem aceita, por isso não conseguiu publicá-Ia.
No processo de construção de sua própria teoria, segundo Singer,
atravessou um período de intolerância e divergência dentro do
Comitê de Correspondência Comunista. Convicto da impor-
tância de suas idéias, não admitia opiniões diferentes das suas.
Em 1847, Marx e Engels participaram do primeiro congresso
da recentemente formada Liga Comunista, sediado em Londres
o evento foi solo fértil para as idéias de Karl e prática comunista.

De acordo com Singer, para dar seqüência aos deba-
tes iniciados no evento, Marx anunciou sua proposta de
efetivação do comunismo. Assim em 1848, em parceria
com Engels, redigiu didaticamente os preceitos da Liga
Comunista; essa redação foi intitulada de o Manifesto Co-
munista, publicado em fevereiro do mesmo ano. Pelo me-
nos naquele momento a obra não obteve sucesso. Em vi rtude
da revolução francesa, pôde voltar a Paris, sendo, no entan-
to, expulso pelo governo belga onde já estava estabelecido.

Enfrentou outras perseguições, voltou à Alemanha
respaldado por uma revolução em Berlim, tão logo o movi-
mento alcançou o fracasso teve que fugi r novamente. Ai nda
chegou a fundar um jornal radical em Colônia, apoiador de
levantes revolucionários, mas em pouco tempo precisou
refugiar-se, com o restabelecirnento da monarquia prussiana.
Não conseguiu asilo em Paris e à espera da idealizada revo-
lução refugiou-se na Inglaterra, em 1849. Londres foi o cená-
rio que desenhou os últimos anos da vida de Marx.
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Com o tempo e devido ao implacável combate ao
comunismo a Liga Comunista foi dissolvida, temporaria-
mente. Depois desseacontecimento, em consonância com
o texto de Singer, Marx vivenciou momentos de isolamento
e problemas fami liares. Passouum longo período à espera
da revolução e nos anos de 1857 e 1858 voltou a esboçar O
Capital, massó em 1867 concluiu o primeiro volume des-
saobra, não obtendo aceitação imediata. Em1864, por causa
da Associação Internacional dos Trabalhadores, voltou às
atividades pol íticas.

Assumiu um papel de liderança dentro da Associa-
ção. E,apesar de discordar em algu ns pontos da liderança
sindical, atravessou uma experiência marcada por um pou-
co mais de tolerância. De acordo com Singer, tentou apro-
ximar os trabalhadores de suas idéias, Marx começou a
tornar-se uma figura conhecida, ao publicar em 1871, A
Guerra Civil na França, Estetexto discorria sobre o levante
dos trabalhadores da França que tomaram o poder por cur-
tos dois meses. Essapublicação lhe rendeu simpatia em
âmbito mundial, dentro dos pensamentos socialistas. Afir-
ma Singer:

As idéias de Marx estavam finalmente se disseminando.
Em 1871, foi necessária uma segunda edição de O Capi-
tal. Em 1872, apareceu uma tradução russa - Marx era
muito popular entre os revolucionários russos -, e logo
se seguiu uma tradução para o francês. (2003, p. 22).

Marx continuou se correspondendo com socialistas
em toda a Europa, difundindo suateoria sobre o socialismo
científico. Ainda esboçou o segundo e o terceiro volumes
de O Capital, mas foi Engelsque, após a morte de Marx, os
concluiu para efeito de publicação. Karl Marx, depois de
enfrentar i rreparáveis perdas fam i liares, adoeceu e faleceu
em março de 1883.

Agora, em um segundo momento discutiremos de
forma inicial, alguns aspectos de sua crítica implacável ao
capitalismo. Marx elegeu em sua obra: Manuscritos Econô-
mico-Filosóficos, duas categorias como fundamentais para
uma análise da sociedade produtora de mercadorias: Traba-
lho Estranhadoe Propriedade Privada.Assim, procuraremos
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a seguir, expor um pouco do pensamento do jovem Marx
no que diz respeito ao "ato do estranhamento da atividade
humana". É uma tentativa de fazer um ligeiro contato com
um escrito de bastante relevância, desse pensador, reafi r-
mando a contundência de sua teoria. Apesar de sabermos
que na referida obra, Karl ainda não havia adquirido a ma-
turidade científica mais tarde revelada em O Capital.

[... ] em primeiro lugar, a existência de pessoas que
gozam de liberdade pessoal mas não têm nem os meios

Trabalho Estranhado e Propriedade Privada

Antes de mais nada, é necessário fazermos um resga-
te histórico de natureza ocidental para adentrarmos aorigem
da relação de produção que proporciona o estranhamento.
Constitui-se como o momento em que o produtor (o cam-
ponês) é expropriado dos meios de produção, em virtude
de uma nova forma de acumulação de riquezas. Assim, será
possível percebermos em que período o trabalhador perde
o domínio sobre o seu trabalho, para ceder espaço a socie-
dade produtora de mercadorias (o capitalismo).

De acordo com Nikitin, "Em determinada etapa da
evolução social a produção de mercadoria faz surgir o capi-
talismo"(1967, p. 60). Sistema Social no qual os meios de
produção pertencem a um grupo reduzido de indivíduos.
No entanto, para que estespossam acumular riquezas, ne-
cessitam de trabalhadores, que por sua vez, devem possuir
apenas liberdade pessoal e a força de trabalho. Estão, por-
tanto, distanciados dos meios de produção e, conseqüente-
mente dos meios de subsistência, então só Ihes restaa opção
de trabalhar para os donos do capital.

Nos deparamos, pois, com o aparecimento do capi-
talismo. Em meio a um processo intitulado por Marx de
Acumulação Primitiva, no qual, de acordo com esseteóri-
co, foram criadas ascondições necessárias para o advento
da relação de produção capitalista. Teorizou Marx: "Nada
mais é do que o processo histórico de divorciar o produtor
dos meios de produção" (1966, p. 61).

ParaNikitin, duas situações foram necessáriaspara o
surgimento do capitalismo:

254



MARX, TRABALHO ESTRANHADO E PROPRIEDADE PRIVADA

de produção nem os meios de subsistência e devem,
portanto, vender sua força de trabalho; e, em segundo
lugar, a concentração dos meios de produção e de
grandes quantidades de dinheiro nas mãos de certos
indivíduos. (1966, p. 61).

De acordo com a explicitação desse teórico, tais con-
dições foram propiciadas em meio ao Sistema Feudal. Mo-
mento histórico em que a burguesia começou asurgire, junto
com os proprietários de terra, e o Poder Estatal, começou a
pressionar coercitivamente a massa de desfavorecidos.

Em consonância com o resgate histórico baseado no
Capital (Marx), feito por N ikiti n, os proprietários de terras
estimulados pelo surgimento das primeiras indústrias (na In-
glaterra, por exemplo), se apoderaram dos terrenos que ti-
nham em comum com os camponeses, a fim de dar espaço a
rebanhos de ovelhas, uma vez que a lã era alvo de grande
procura para a expansão da indústria têxti I. Entre outros mo-
tivos, os camponeses foram de fato, expulsos de seus peque-
nos pedaços de terra, onde produziam para a subsistência.

Estavam, então, criadas as condições objetivas para
a proliferação do capitalismo que, somadas ao sistema co-
lonial aplicado aos povos da África, Ásia e América, acele-
raram a ascensão das relações capitalistas de produção.
Expulsos do campo e desprovidos dos meios de produção,
os trabalhadores ou migravam progressivamente para o tra-
balho fabril ou convertiam-se em mendigos e salteadores.

A indústria, dessa maneira, se beneficiou com a abun-
dância de mão-de-obra barata. Temos um campo férti I para
o estranhamento do trabalho: ao ser lançado no ambiente
industrial o indivíduo rural encontrou meiosde produção
completamente diferentes, deparou-se com uma disciplina
militar de trabalho incompatível com a vida do campo,
local de trabalho diferenciado, produção em grande escala
(antes era apenas para a subsistência), com produtos bem
diferentes dos que estavam acostumados a produzir, além
de não mais decidir o que, quando, quanto ou como produ-
zir o produto de seu trabalho era exclusividade do patrão.
Uma realidade de estranhamento é instalada, o trabalhador
é acometido por outra relação de produção, passa a ser um
assalariado, submetendo-se a cruéis jornadas de trabalho.
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A partir da própria economia nacional, com suas pró-
prias palavras, constatamos que o trabalhador baixa a
condição de mercadoria e à de mais miserável mercado-
ria, que a miséria do trabalhador põe-se em relação
inversa à potência e à grandeza da sua produção, que o
resultado necessário da concorrência é a acumulação
de capital em poucas mãos [...] (MARX, 2004, p. 79).

Diante dessa abordagem teórica, percebe-se que a
lógica do capital se concretiza na esfera da propriedade
privada. Nesse aspecto, de acordo com Marx, intensifi-
cam-se as leis abstratas de dilapidação do trabalhador, ba-
seadas no interesse individualizado do capitalista. Temos
a divisão entre trabalho e capital, entre capital e terra,
estimula-se a gananciosa concorrência e a corrida pela ex-
pansão dos lucros.

As relações humanas transfiguram-se então, em trans-
ferência de valores materiais, restringem-se, como explicita
Marx, ao conceito de valor de troca. Assim, nessesentido,
quanto mais o trabalhador produz mercadorias, mais se
desvaloriza no mundo do dinheiro. O indivíduo, possuidor
apenas de sua força de trabalho, distancia-se das riquezas
que produz. Os objetos produzidos Ihes parece, estranho e
hostil, adquirem vida própria e, sob a égide do capital,
passam a valer bem mais do que quem os produz:

o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais
riqueza produz, quanto mais sua produção aumenta
em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mer-
cadoria tão mais barata quanto mais mercadoria cria.
Com a valorização do mundo das coisas aumenta em
proporção direta a desvalorização do mundo dos ho-
mens. (MARX, 2004, p.80).

O trabalhador, em consonância com o texto de Marx,
ao efetivar seu trabalho, objetivá-Io diante de relações de
exploração, acaba por desefetivar-se em seu gênero huma-
no. Ou seja, a objetivação do trabalho, nessaótica, caracte-
riza-secomo umaperda do objeto e a conseqüente servidão
a ele. Evidencia-se um contexto de alienação, pois o indiví-
duo perde o domínio do que produz e, um outro, um estra-
nho, envolvido nesseínterim de estranhamento apropria-se
do que foi produzido.
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Tem-se, dessa forma, um paradoxo: aquele que tra-
bal hou, prod uzi u, somente com imensu ráveis esforços con-
segui rá apropriar-se da menor parte que seja de seu produto.
Um operário assalariado da construção civil no Brasil, por
exemplo, passa grande parte de seus dias erguendo um
patrimônio que não é seu. Mesmo depois de edificar tantas
moradias, difici Imente consegue adquirir sua própria habi-
tação. Isso porque temos a apropriação privada dos meios
de produção e a indiscriminada exploração do homem pelo
homem. Teoriza Marx:

A apropriação do objeto tanto parece como estranha-
mento que, quanto mais objetos o trabalhador produz,
tanto menos pode possuir e tanto mais fica sob o domí-
nio do seu produto, do capital. (2004, p. 81).

Diante de tais referências, percebe-se que com o apri-
moramento da alienação do trabalho, o "mundo objetivo,
alheio ao trabalhador", torna-se cada vez mais imponente.
Ressalta-seum contexto onde o produto engrena uma existência
externa ao produtor, apresenta-se como algo indiferente ao seu
criador. Este, por sua vez, afasta-se de sua obra e inferioriza-se
em confronto com o valor de troca de sua criação.

Em continuidade ao pensamento de Marx, outro as-
pecto é apontado como fruto da relação trabalho estranha-
do e propriedade privada dos meios de produção, é a
apropriação da natureza que, veiculada através de relações
de exploração, acaba por aparecer como mais um
estranhamento. Em outras palavras, para produzir o traba-
lhador precisa da natureza em dois aspectos: primeiro por-
que é dela que ele retira a matéria para a efetivação laboral;
segundo é também dessa fonte, em um aspecto mais pecu-
liar, que ele extrai seus meios de subsistência orgânica. No
entanto, quando o contato com o meio natural se dá sob a
"ordem do capital", a natureza finda por se tornar alvo de
estranhamento. Ora, o "mundo externo sensível (natural)"
se apresenta tanto como meio de produzir, quanto como
objeto de trabalho. Assim, se reafirma "as leis da proprie-
dade privada", uma vez que o trabalhador distancia-se da
natureza por não deter os meios de produção, estes são posse
do capitalista. Considera Marx:
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Quanto mais, portanto, o trabalhador se apropria do
mundo externo, da natureza sensível, por meio do seu
trabalho, tanto mais ele se priva dos meios de vida
segundo um duplo sentido: primeiro, que sempre mais
o mundo exterior sensível deixa de ser um objeto per-
tencente ao seu trabalho; segundo, que o mundo exte-
rior sensível cessa, cada vez mais, de ser meio de vida
no sentido imediato, meio para a subsistência física do
trabalhador. (2000, p. 81)

Temos a subsunção do trabalhador à lógica de acu-
mulação individual de riquezas. O indivíduo que vive do
trabalho, distancia-se do objeto que produz, de si mesmo e
da natureza, concedendo ao "opressor, ao estranho", o po-
der de decisão sobre a produção e ainda, no que concerne
às suas necessidades vitais. Assim, instala-se uma relação
de servidão e completa dependência entre o indivíduo e
seu produto (eo capital). Issoporque, de acordo com Marx,
"quanto mais o trabalhador produz, menos tem para consu-.
mir", diante de imposições capitalistas, "quanto mais cria
mais sem valor e indigno ele se torna" (2004).

De acordo com tal pensamento, o homem precisa
terodomíniodesi, para produzirem liberdade. Naverda-
de, é necessário que a produção favoreça a sociedade como
um todo e que, os meios de produção sejam de posse
irrestrita da comunidade. Ter-se-ia então, um benefício co-
mum, uma distribuição igualitária da renda. Do contrário,
o homem acaba por vincular-se a uma "atividade que lhe
parece estranha", não é a sua "auto-atividade", embebida
de seuspróprios objetivos e conseqüência direta da suaauto-
realização. O ato laborativo é, nessesentido, "a perda de si
mesmo" (MARX, 2004), em detrimento dos interesses de
um grupo restrito de exploradores.

Nos deparamos mais uma vez, com uma determina-
ção do estranhamento do trabalho. Já havíamos discutido
que, em torno de um contexto social capitalista, no qual o
trabalho humano é veículo de extração da mais-valia, o tra-
balhadortanto desconhece o objeto que produz, quanto a
apropriação da natureza sedá de forma estranhada. Agora,
nos vemos diante de outra implicação: o estranhamento da
própria atividade produtiva, no momento da objetivação
do trabalho. Pois, segundo Marx:
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Se, portanto, o produto do trabalho é a exteriorização,
então a produção mesma tem de ser a exteriorização
ativa, a exteriorização da atividade, a atividade da
exteriorização. No estranhamento do objeto do traba-
lho resume-se somente o estranhamento, a exteriorização
na atividade do trabalho mesmo. (2004, p.82).

Nessa perspectiva, o produto configura-se apenas
como o resultado, assim, se o "fim" acontece de forma
estranhada, a atividade que o gerou não é diferente. Esta,
também se construiu com bases alienantes, externas ao pro-
dutor. Uma vez que este se distancia de si mesmo no mo-
mento em que se entrega a essa forma estranhada de produzi r.

Aqueles que vivem do trabalho submetido à expansão
do capital, exercem dessa forma, uma atividade na qual não
se identificam e acabam por, de acordo com Marx, negar-se.
Produzem objetos externos a eles, distanciados, fora de seus
domínios sociais e, por fim, se afastam de si mesmos e da
natureza. A atividade laboral, que poderia ser fonte de realiza-
ção, se apresenta como um fardo, um sacrifício, algo de cará-
ter obrigatório que tem a única função de supri r necessidades
orgân icas. T ransfere-se para o trabal ho toda a insatisfação gera-
da pela negação do gênero humano. Pois há a constatação, em
consonância com a teoria marxiana, que o trabalhador não
trabalha para si, direcionado à sua realização. Mas, produz em
função de outro, um estranho, que se apropria da atividade
alheia para enriquecimento individual. TeorizaMarx:

Chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o ho-
mem (o trabalhador) só se sente como ser livre e ativo
em suas funções animais, comer, beber e procriar,
quando muito ainda habitação, adornos etc., e em suas
funções humanas só se sente como animal. O animal
se torna humano, e o humano, animal. (2004, p. 83)

Bem, faz-se necessário esclarecer o que viria a ser,
de acordo com raciocínio marxista, a negação do gênero
humano abordada no parágrafo anterior. Antes de mais nada,
é relevante explicitar que fatores caracterizam o homem
enquanto ser genérico. Trata-se pois de sua universalidade,
uma vez que ele interage consigo mesmo, com os outros de
sua espécie e com a natureza de uma forma geral, como
"um ser universal e por isso livre" (2004, p. 84). Assim, o
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gênero humano contempla toda essa diversidade relacional
que inclui os elementos naturais tanto como meio de vida
imediato, quanto como meios para a produção; integrando
também o mundo animal e social.

É essa combinação de elementos (orgânicos,
inorgânicos e sociais) que faz do homem um ser genérico.
Capaz de transformar o mundo a sua volta, de forma livre e
consciente. Nesse contexto, pensando com Marx, a ação
produtiva deveria acontecer, baseada em um indivíduo li-
vre e consciente, como extensão da vontade e da convicção
humana, garanti ndo sua un iversal idade.

Porém, diante da expansão do trabalho estranhado,
respaldado pelas leis da propriedade privada, nega-se essa
manifestação do gênero humano, de exercício de sua consciên-
cia. O caráter de universalidade do homem é podado, subs-
tituído, portanto, pela castração de sua essência. Afi rma Marx:

Na medida em que o trabalho estranhado estranha do
homem a natureza, e o homem de si mesmo, de sua
própria função ativa, de sua atividade vital; ela estranha
do homem o gênero humano. Faz-lhe da vida genérica
apenas um meio da vida individual. Primeiro estranha a
vida genérica, assim como a vida individual. Segundo, faz
da última em sua abstração um fim da primeira, igual-
mente em sua forma abstrata e estranhada. (2004, p. 84).

Inserido nesse ínterim alienante, o trabalhador perde
a oportunidade de confirmar-se diante da objetivação de seu
trabalho. Pois, para Marx, é na efetivação da atividade pro-
dutiva que o homem pode moldar, conscientemente, o am-
biente em que vive. Fazer o mundo a sua maneira, de forma
a realizar-se, implementando seu aspecto universal e livre.

Ora, se o trabalhador depara-se com a negação de
sua liberdade produtiva, se o que produz não lhe pertence,
se a natureza Ihe parece estran ha e hosti I, se ele afasta-se de
si mesmo, restringindo-se a necessidades puramente físi-
cas, alguém, assinala Marx, outro homem, beneficia-se de
tudo isso. Essa relação de estranhamento não é obra do aca-
so, do desconhecido ou sobrenatural, ela efetiva-se na
concretude da exploração do homem pelo homem, é o re-
su Itado da relação entre trabal ho estranhado e propriedade
privada. Paira, no entanto, a dúvida se a propriedade priva-
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da é o produto ou a causa da exteriorização do trabalho,
Mas baseando-se na teoria do pensador alemão em estudo:

A propriedade privada é, portanto, o produto, o resul-
tado, a conseqüência necessária do trabalho exterio-
rizado, da relação externa do trabalhador com a
natureza e consigo mesmo. (2004, p. 87).

Vem-se a concluir que "mais tarde esta relação se
transforma em ação recíproca"( p.88),

O fato é que só o rompimento com essa interação
(trabalho estranhado x propriedade privada), pode propiciar,
segundo Marx, a emancipação da classetrabalhadora. Pois,
para esteteórico, a di lapidação do gênero humano estáfran-
camente envolvida com as relações produtivas do capitalis-
mo, provindo delas várias outras conseqüências de âmbitos
sociais. É por isso,que Karl Marx optou por dedicar suavida
à tentativa de apontar uma saída para a dissolução desses
preceitos desumanizadores, contestando a "coisificação do
mundo dos homens" e reafirmando os valores que
correspondem à essência humana. Suaproposta consiste na
coletivização dos meios de produção e na distribuição igua-
litária da renda (o socialismo), Seriao advento de uma nova
sociabi lidade, naqual os trabalhadores poderiam superar um
longo processo histórico de exploração, recuperando o do-
mínio de si mesmo e de sua atividade produtiva.
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EDUCAÇÃO INDíGENA SOB A TUTELA DA LEGISLAÇÃO:
O DESAFIO DA AFIRMAÇÃO ÉTNICA E CULTURAL

Introdução

Os antropólogos, educadores e pesquisadores vêm
destacando novas oportunidades educativas para ascomu-
nidades indígenas, a partir do atual ordenamento jurídico,
gerado nacionalmente no plano federal, principalmente, e
com desdobramentos em âmbito estadual. No Brasil, a edu-
cação indígena passou por uma estruturação disciplinada
na legislação, composta de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais, reflexo de movimentos indígenas e de
apoio aos direitos dos índios.

As garantias consagradas na legislação ensejaram o
surgimento da escola indígena e, assim, contribuíram para a
sua afirmação étnica e cultural.É preciso,no entanto, reco-
nhecerque aeducaçãodiferenciadaestáem francaelaboração.

O objetivo deste artigo é refleti r acerca da educação
dos povos indígenas brasileiros, no que diz respeito à Edu-
cação Escolar, mostrando algumas de suasdificuldades. Há
que se atentar, no momento, para

A tendência, presente em muitos Estados Nacionais,
de tratar os modelos de vida dos povos indígenas como
fatores limitantes da unidade nacional, postulando uma
homogeneidade lingüística e cultural, tem sido supera-
da através de novos ordenamentos constitucionais e
legais. A afirmação da possibilidade de esses povos
fortalecerem suas identidades e práticas é sinal de que
estão se abrindo novos espaços jurídicos de aceitação
da diversidade étnica e cultural representada por eles.
(REFERENClAL CURRICULAR NACIONAL PARA AS
ESCOLAS INDíGENAS - RCNEI, 1998, p. 30).

Sobre o disciplinamento legal,

Seexistem hoje leis bastante favoráveis quanto ao reco-
nhecimento de uma educação específica diferenciada
e de qualidade para as populações indígenas, na práti-
ca, entretanto, há enormes conflitos e contradições a
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serem superados. Estedocumento foi escrito na expec-
tativa de que possa contribuir para diminuir a distân-
cia entre o discurso legal e as ações efetivamente postas
em prática nas salas de aula das escolas indígenas.
(RCNEI, 1998, p. 11).

Constituem as bases legais brasileiras da Educação
Escolar Indígena conforme o Ministério da Educação/ Coor-
denação Geral da Educação Escolar Indígena (2005):

Constituição Federal de 1988 (artigos 210, 215, 231 e
232), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(artigos 26, 32, 78 e 79), Plano Nacional de Educação-
Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Capítulo sobre
Educação Escolar Indígena, Parecer 14/99 ( Conselho
Nacional de Educação, de 14 de setembro de 1999),
Resolução 03/99 (Conselho Nacional de Educação, de
10 de novembro de 1999) e o Decreto Presidencial
5.051, de 19 de abril de 2004, que promulga a Con-
venção 169 da Organização Internacional do Traba-
Iho-OIT (Documento Parâmetros em Ação Educação
Escolar Indígena, 2001).

Há um consenso quase unânime, entretanto, de que
à escola indígena, "o direito à diferença fica assegurado e
garantido, e as especificidades étnico-culturais valorizadas
[...l" (SILVA, 2000, p. 65), no que diz respeito à legislação.
De outro lado, Grupioni (2004) acentua que é inegável a
constância do impacto negativo da escola, ao longo da his-
tória, para os povos indígenas.

Da colônia ao Estado republicano, a escola foi um
instrumento privilegiado para promover a 'domes-
ticação" dos povos indígenas, alcançar sua submissão,
promover seu aniquilamento cultural e lingüístico e
negar suas identidades, integrando-os desprovidos de
seus atributos étnicos e culturais, à idealizada 'comu-
nhão nacional. (2004, p. 70).

o debate sobre a educação escolar indígena é sucitado
no RCNEI ao abordar As Escolas Indígenas Dentro dos Sis-
temas de Ensino.

A inclusão das escolas indígenas nos sistemas oficiais
de ensino em todo o país é muito recente e ainda se
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encontra em d ifíci I processo de construção, enfrentan-
do problemas e buscando soluções condizentes com o
direito constitucional a uma educação específica e di-
ferenciada. Vários são os fatores responsáveis por esse
quadro de dificuldades. (1998, p. 39).

Alguns Desafios da Escola Diferenciada Indígena

As idéias materializadas neste artigo apontam várias
dificuldades relacionadas à escola diferenciada indígena:
tradição de uma política pública homogeneizadora, dota-
ção orçamentária específica para a educação escolar indíge-
na que não cobre todas asdemandas, a falta de autonomia
curricular e administrativa, especificidade da educação
intercultural, implementação e execução de políticas pú-
blicas educacionais, formação de professores etc.

Destarte, de modo geral, são muitos entraves vivi-
dos, diversificados e merecedoras de consideração. Daí a
importância de nos reportarmos a alguns deles, formula-
ções mais concretas da Educação Escolar Indígena, uma
modalidade de ensino que tem o objetivo de:

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e po-
vos a recuperação de suas memórias, h istórias; a
reafirmação de suas identidades étnicas; a valoriza-
ção de suas línguas e ciências. (MEClCGEEI/DEDCI
SECAD, 2005).
Desta feita, há que se pensar nas "inúmeras tensões
surgidas com a introdução do ensino escolar que valo-
riza novos conhecimentos em detrimento das práticas
e ciências indígenas, sem torná-Ia espaço de
interculturalidade. conhecimentos deverá fortalecer a
comunidade e contribuir para as soluções dos proble-
mas comuns (RCNEI, 1998, p.43l.

Os conteúdos curriculares das áreas de estudo (Lín-
guas, Matemática, História, Geografia etc.) têm dimensão
intercultural, presentes sob a forma interdisciplinar. Ele-
gemos História, por se reconhecer "que todos os povos
têm história".

Na história do Brasil que agente lê nos livros, os índios
não são registrados exatamente como são. A história
que agente vê escrita só registra os acontecimentos do

264



EDUCAÇÃO INDíGENA SOB A TUTELA DA LEGISLAÇÃO,
O DESAFIO DA AFIRMAÇÃO ÉTNICA E CULTURAL

povo dos historiadores, dos brancos, para dizer que
são poderosos. (Professor Asheninka e Joaquim Maná,
professor Kaxinawa, AC.)

Segundo Foucault, não há história linear. A História
é um jogo de forças. A História oficial é aquela contada
pelo vencedor. Há produção da H istória para atender deter-
minados interesses.Na verdade, a história real dos indíge-
nas é transformada em estória, nos livros.

Os pensamentos de Foucault e Nietzsche podem ser
identificados em Menget (1999, p.53):

Para os índios, portanto, a entrada em nossa história
representa, para além dos choq ues tantas vezes descri-
tos, a violência de um despojamento de seu passado
diante das versões canônicas da história dos conquista-
dores. Não existe nenhuma possibil idade documentária
de escrever aqui outra 'visión de los vencidos', como
se pôde fazer no México, em primeiro lugar pela au-
sência de testemunhos antigos, e talvez mais ainda
porque as sociedades da floresta não fundam sua ra~ão
de ser numa acumulação orientada de acontecimentos
que partem de um ponto de origem e chegam até o
presente, não estratificam seu passado de acordo com
a ordem das sucessões genealógicas e, em termos mais
gerais, não ordenam seus relatos das coisas passadas
segundo uma cronologia, nem mesmo relativa.

Ao refletirmos sobre o ensino da História àscomu-
nidades indígenas, relembramos as indagações de
Bittencourt (2004):

[... ] Como apresentar propostas de ensino de história
considerando a diversidade situada entre dois
interlocutores? De um lado, a cultura dominante, com
sua concepção de história sedimentada, e, do lado
oposto, os grupos dominados, com registros e referên-
cias próprios. Como enfrentar a situação desafiante de
propor formas educacionais para o ensino de história
respeitando as diferenças culturais e históricas dos dois
grupos? (BORGES, 2000, p.92).

Com certeza, haverá uma tendência: à crescente visi-
bilidade da cultura dominante, mas contrapostos a essa
cultura, os índios, de povos invisíveis em grande parte da
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história que se ensina convencionalmente, desejam uma
transformação marcante.

Atualmente existe, de fato, um esforço no sentido
de valorizar associedades indígenas, compreendendo suas
particularidades culturais, lingüísticas e históricas. Mais do
que isso, é preciso valorizar os seus saberes, pautados em
sua identidade e cultura, dominados pelo homem branco.
Para Foucau It, em Microfísica do poder (2000, p. 171), sa-
ber dominado sãoos conteúdos históricos que foram sepul-
tados, mascarados em coerências funcionais ou em
sistematizações formais. Os saberes dominados constitu-
em blocos de saber histórico presentes e mascarados no
interior dos conjuntos funcionais e sistemáticos.

Dessa forma, há intenções de negar a história dos
povos indígenas, negar os seus saberes, reapropriados pela
cultura tradicional. A partir daí, exacerba-se a dominação e
mais facilmente, apossam-se de suas terras, situação agra-
vada pela falta de documentação comprobatória com refe-
rências cronológicas sobre a duração da possedas terras.

FoucauIt expressaainda sobre saber domi nado, que

[...] por saber dominado se deve entender outra coisa
e, em certo sentido, uma coisa inteiramente diferente:
uma série de saberes que tinham sido desqualificados
como não competentes ou insuficientemente elabora-
dos: saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores,
saberes abaixo do nível requerido de conhecimento
ou de cientificidade. (2000, p.170).

Outro exemplo que caracteriza a desqualificação
dos saberes, envolvendo as sociedades indígenas, diz res-
peito ao seu idioma. Os falantes de línguas dominantes,
para manter o seu poder lingüístico, demonstram despre-
zo pelas línguas minoritárias e referem-se a elas como "lín-
guas pobres".

Sobre os povos indígenas no Brasil, o MEC (2005) diz
que eles sãoextremamente diversificados entre si,

São posturas de vida, éticas, filosofias e cosrnologia-
particulares. Há povos que falam sua língua indígen.r
original e outros que, por força do contato fizeram do
português sua Iíngua materna.
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Dentro da realidade atual, há uma tendência hornoge-
neizadora à adoção de uma língua predominante, embora
uma das características da escola indígena que é "bilíngüe/
multilingüe", incluindo a língua portuguesa.

Um ponto importante destacamos nos povos indíge-
naso saber relacionado à educação, identificado no pensa-
mento de Michel Foucault, em Genea/ogia e Poder:

Chamemos provisoriamente genealogia o acoplamento
do conhecimento com as memórias locais, que permi-
te a constituição de um saber histórico das lutas e a
utilização deste saber nas táticas atuais ... Trata-se de
ativar saberes locais, descontínuos, desqualificados, não
legitimados, contra a instância teórica unitária que pre-
tendia depurá-tos. hierarquizá-Ios, ordená-Ios em nome
de um conhecimento verdadeiro, em nome dos direi-
tos de uma ciência detida por alguns.,(2000, p. 171).

Na crítica de Foucau It sobre a genealogia do saber,
tomando como referência a "insurreição dos saberes", é
perceptível a contradição entre o discurso oficial, legitima-
do em leis e políticas públicas, e as práticas locais, que
permanecem discriminatórias, por desconsiderarem o saber
e a história dos povos indígenas.

Portanto, há possibilidades vislumbradas para a edu-
cação escolar indígena, consolidadas a parti r da Constitui-
ção de 1988, pelo fato de reconhecer a pluralidade cultural,
o direito à diferença e ao valorizar assuasespecificidades
étnico-culturais.Na prática, não é bem assim.

Ao contrário do que se pensa, muito antes da intro-
dução da escola, os povos indígenas produzem sistema de
pensamento e modos próprios de elaborar e reelaborar seus
conhecimentos. São noções próprias, culturalmente formu-
ladas, resultando em valores, concepções e conhecimentos
científicos e filosóficos próprios.Eles formulam informações
e refletem sobre a Natureza, acerca da vida social e a res-
peito da existência humana.

Essacompreensão sobre educação e conheci mentos
indígenas supõe e fundamenta a regulamentação e
concretude de uma escola na "perspectiva de afi rmação e
reafirmação de seus valores culturais, línguas, tradições e
crenças", manifestação do Texto Constitucional em vigor.
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Dessemodo, a escola constitui instrumento de valo-
rização dos saberese produção e recriação de cu Itura, ga-
rantida mediante a educação diferenciada. Diante dessa
possibi lidade legal, para viabi lizar a ação, é preciso definir
estratégias de organização escolar que atendam a cultura
indígena, que tenham currículo adequado, com avaloriza-
ção do saber indígena. Enfim, que haja o reconhecimento
de seus direitos étnicos e culturais.

A designação "diferenciada", nesse caso, tem um
papel de destaque,já que existem marcantesdiferenças entre
a escolado branco ea proposta de escolaespecífica indígena.

Tem uma diferença muito grande. Primeiro porque a
escola da cidade é padronizada, ela pouco valoriza os
saberes dos alunos, os conhecimentos das pessoas, tudo
está pronto, tem que ser daquele jeito, tem que apren-
der o que está no livro. Na escola indígena não é as-
sim, agente valoriza os diferentes conhecimentos, os
saberes tradicionais dos anciãos, as práticas cotidia-
nas. Ensinamos e aprendemos o que é importante para
o nosso povo. (Rony Walter Azoinaya - Presiden,te da
Organização dos Professores Indígenas)

Como vemos, os povos indígenas, hoje, contribuem
para o painel da diversidade sociocultural deste país; mas,
à sua educação

[...] implica a difícil tarefa que é colocar em diálogo, sob
condições de desigualdades social e política, as culturas
ameaçadas com os elementos culturais de grupos de
muito maior prestígio e poder. (ReNEI, 1998, p. 60).

Mesmo com o constante jogo de força, a história
desses povos só é recuperada mas também repensada por
meio de pesquisas,debates acadêmicos e pela revitalização
do movi mento indígenaemergente, apesarde passados505
anos. Feitas essasconsiderações, ressaltamoso pensamen-
to de Foucault, traduzido por Machado (1982, p.170): "O
saber não está investido apenas em demonstrações, ele
também pode ser em ficções, reflexões, narrativas, regula-
mentos institucionais, decisões políticas". Os saberes são
independentes das ciências, pois se encontram em outros
tipos de discursos.
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Considerações Finais

As escolas indígenas estão muito longe de atenderem
as expectativas e necessidades das suas comunidades. As
tensões existem, e a pressa também. Já se passaram mais de
quinhentos anos e o descompasso entre o vivido e o prome-
tido a esse povo permanece, formando um enorme fosso.
Até quando essa realidade perdurará? Talvez os nossos
governantes e autoridades educacionais estejam confiando
no "mito do bom selvagem", de Rousseau, destacado na
carta de Pero Vaz de Caminha, e até hoje imortalizada.

A Educação Escolar Indígena é uma modalidade de
ensino, amplamente defendida no Direito Positivo, mas,
de acordo com as práticas, suas características de ensino
não são atendidas.À parte esses extremos, concluímos que
as práticas pedagógicas da escola indígena, visando a afir-
mação étnica e cultural, não podem prescindir da história e
dos saberes indígenas. Não se trata de descrever e rememorá-
los sob narrativas, apenas, mas fazê-Ios marcantes e revividos
no processo de ensino e aprendizagem, história e saberes
aliados à liberdade tão própria do estado de natureza desses
povos, para garantirem autonomia de fato.

Referências Bibliográficas

BORGES, Paulo Humberto Porto. Uma visão indígena na
história. Cadernos CEDES, São Paulo, UNICAMP, n. 49,
dez. 2000.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
São Paulo: Editora Saraiva, 2004.

___ o Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nQ

9394/96 de 20 de dezembro de 1996.

___ o Ministério da Educação e do Desporto / Secretaria
de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional
para as Escolas Indígenas. Brasília: Ministério da Educação
e do Desporto, 1998.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. MEC. Educação
escolar no Brasil. Brasília, 2005.

__ o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros em ação.
Educação escolar indígena. Brasília: MEC, 2002.

269



TEREZA CRISTlNA CRUZ ALMEIDA

FOUCAU LT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro:
Graal,2000.
GRUPIONI, Luís Donisete B. Das Leis para a prática:
impasses e persistências no campo da educação escolar in-
dígena no país. Cadernos de Educação Escolar Indígena 3º
Grau Indígena. M~to Grosso, UNEMAT, v. 3, n. 1,2004.
MACHADO, Roberto. Ciências e saber: a trajetória da ar-
queologia de Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
MENGET, Patrick. A política do espírito. In: NOVAES,
Adauto (Org.). A Outra margem do ocidente. São Paulo:
Companhia das Letras, 1999.
SILVA, Rosa Helena Dias. A autonomia como valor e arti-
culação de possibilidades: O movimento dos professores
indígenas do Amazonas, de Roraima e do Acre e a constru-
ção de uma política de educação escolar indígena. Caderno
CEDES. São Paulo, UNICAMP, n. 49, dez. 2000.

270



FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO

(Paulo de Tar50)

JOSÉ ARNÓBIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Percorrendo a cidade e considerando os monumentos
do vosso culto, encontrei um altar também com esta
inscrição: 'A um Deus Desconhecido'. O que adorais
sem o conhecer, eu vo-Lo anuncio!

Introdução

o objetivo deste artigo é analisar os aspectos científi-
cos fundamentais da religião. Mostraremos os pontos cruciais
que fazem a religião ser vista com desconfiança pela menta-
lidade científica do Ocidente, bem como alguns equívocos
epistemológicos que impedem a percepção da religião ou
espiritualidade num sentido pragmático e não sectário.

Talvez seja contraditório falar de uma ciência espi ri-
tual, pois a concepção largamente difundida considera que a
religião jamais poderá ser apresentada como um campo de
conhecimento estruturado. Uma vez que Jesus Cristo, no
entanto, afirmou "em verdade, em verdade te digo, dizemos
o que sabemos, e damos testemunho do que virnos'", deve-
mos iniciar uma investigação para descobrir se ela pode me-
recer uma abordagem científica. SeJesusasseverou que falava
o que conhecia por experiência, significa que suas asserções,
mesmo aquelas de caráter metafísico, descenderam de uma
base de saber real, onde deve ele ter "visto" o que ensi nava.

O pensamento ocidental não logrou êxito em encon-
trar a chave para acessar essa base de saber real sobre a qual
a religião se sustenta, incapaz, por isso, de superar uma apre-
ciação meramente especulativo-dogmática da espi ritual idade.
Por outro lado, a visão caricaturada do ocidental sobre a reli-
gião do Oriente tem impedido uma aproximação potencial-
mente fecunda ao método seguro de acesso a esse saber,
amplamente dominado por Jesus Cristo. Aproximar o pensa-
mento filosófico do Ocidente ao pensamento místico do
Oriente é o caminho para o entendimento da religião en-
quanto ciência, como demonstraremos a segui r.

1 Bíblia Sagrada, Livro de João, Capítulo 3, verso I l .
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Mito, Dogma, Senso Comum e Mistério

Quando os gregos começaram a se perguntar pelo
fundamento de todas as coisas (arché) estavam dando os
primeiros passospara o desenvolvimento do conhecimento
científico. Buscavam esses primeiros cientistas ou filóso-
fos, pois não havia distinção entre Ciência e Filosofia, um
caminho que os levasse com segurança do mito ao pensa-
mento crítico, organizado e apresentado de acordo com cri-
térios racionais, buscando apoio não mais em metáforas
extraordi nárias, maspor meio da elaboração de argumentos
com pretensão a uma coerência própria. Alegoria não pos-
sui determinação, é acrítica, não aprecia a linearidade dos
fatos, nem sua precisão, e extrapola a dimensão espaço-
tempo; "0 mito não serve como fundamento para nenhum
conhecimento" (ALMEIDA, 2002, p. 28). Na manifestação
fantasiosa não há uma correspondência entre a imaginosa
narrativa romântica e a realidade objetiva inexoravelmente
imposta. Enquanto a narrativa fantástica parece potente para
explicaras causas primeiras, é completa sua falência na
tentativa de superar os Iimites anotados pela realidade fática.
A razão crítica pretendia superar uma basede conhecimen-
to que não lhe dava suporte para o domínio de forças inade-
quadamente explicadas pela expressão mítica. O objetivo
era "dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo sa-
ber" (ADORNO, 1985, p. 19).

Tal meta não constituiu empresa de simples opera-
ção. Somente no sécu10 XVII, a Ciência logrou separar-se
da Filosofia, estabelecendo um método próprio. Essaépoca
assisteao início da derrocada de uma teologia que domina-
va completamente o que se conhecia como ciência e a su-
bordi navaao poder vigente, capaz de impor uma cosmovisão
baseadanuma interpretação dogmática das escrituras. Para
a Teologia cristã, que dirigiu os caminhos da Ciência na
Idade Média até o século XVII, a fé constituía o substrato
subordinador da racional idade, fora da qual o conhecimen-
to não possuía validade. Não existia tampouco um método
para determinação da fé, sendo ela supostamente originada
da revelação divina, privilégio de alguns poucos homens,
cuja legitimidade era igualmente fundamentada na fé. Tais

272



FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA RELIGIÃO

homens cheios de fé não recorriam à demonstração objeti-
va dos fenômenos, nem à vai idação racional dos argumen-
tos, masdependiam da autoridade para impor suasverdades,
criadas com fins de preservação do poder.

Seasreligiões que conhecemos são herdeirasde tradi-
ções que remontam ao mito e ao dogma, como poderiam
seus ensinamentos possuir pretensão de cientificidade? O
commom sense religioso, marca, neste nosso tempo, a abor-
dagem do Sagrado. Se um fenômeno é estranho e fora do
comum, se carrega aura de mistério e está relacionado a
eventos que envolvem conceitos não alcançados pela Ciên-
cia, tais fenômenos são, por consegui nte, considerados de
ordem espiritual. "Creio porque é absurdo", famosa expres-
são de Tertuliano, marca o que se chama comumente
espiritualidade. Seé absurdo o que sedeve crer, então qual-
quer absurdo é útil para que se creia cegamente. Servido
está o prato da religião do Ocidente, temperado pelo
dogma, pelo mito e pelo mistério. Eis, entretanto, o que
ensinaram os cientistas do Oriente, tal como Buda assinalou:

Não acrediteis em coisa alguma pelo fato de vos mos-
trarem o testemunho escrito de algum sábio antigo;
Não acrediteis em coisa alguma com base na autorida-
de de mestres e sacerdotes; Aquilo, porém, que se en-
quadrar na vossa razão, e depois de minucioso estudo
foi confirmado pela vossa experiência, conduzindo ao
vosso próprio bem e ao de todas as outras coisas vivas;
A isso aceitai como verdade; Edaí, pauta i vossa condu-
ta!. (apud ARORA,1999, p. 17).

Desde um ponto de vista científico, o aspecto "ab-
surdo" ou misterioso do Sagrado é o convite à pesquisa
dele, para que sedesvele, tal como o conhecimento científi-
co, de qualquer campo de estudo. O culto ao mistério como
um fim desvirtua o fim original da busca, o próprio Sagrado,
que se perde na escuridão de uma impenetrabi lidade eter-
na, causae resultado de mito e dogmaque se retroalimentam
indefinidamente. O cientista da espiritualidade, porém,
afirma que seu objeto de pesquisa é cognoscível. Aos gre-
gos, cultores do mito e do misterioso, Paulo de Tarso acen-
tua convictamente: "Percorrendo a cidade e considerando
os monumentos do vosso culto, encontrei um altar também
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com esta inscrição: 'A um Deus Desconhecido'. O que
adorais sem o conhecer, eu vo-lo anunciol'".

Equívocosda Mentalidade Científica do Ocidente

A falta de entendimento dos próprios religiosos so-
bre os fundamentos da espiritualidade conforme ensinados
por aqueles que a conheciam a partir de uma base segura,
como JesusCristo, forjou a atitude cômoda de muitos cien-
tistas e filósofos, que preferiram relegar o conhecimento
espi ritual como de tercei ra classe, pois, estando a fé repre-
sentada fora de alcance dos critérios científicos, não havia
possibi lidade de uma apreciação crítica por parte da menta-
lidade inquiridora. Um conto sufista' ilustra bem esseequí-
voco da mentalidade científica ocidental perante o
con heci mento espi ritual:

Alguém viu Nasrudin procurando alguma coisa no chão.
'O que é que você perdeu, Mullá?', perguntou-lhe.
'Minha chave', respondeu o Mullá.
Então os dois se ajoelharam para procurá-Ia.
Um pouco depois, o sujeito perguntou:
'Onde foi exatamente que você perdeu essa chave?'
'Na minha casa', respondeu o Mullá.
'Então por que você está procurando por aqui?'
'Porque aqui tem mais luz' (NASRAL-DIN, 1994, p. 57).

Hipnotizada pela Teologia e pelo dogmatismo, a
mentalidade científica ocidental busca compreender a
espiritual idade a partir da claridade dos seus paradigmas,
levando ao estabelecimento de uma pseudodiferenciação
entre ciência e religião, ao não encontrar similaridade entre
os princípios da ciência que domina e os fundamentos de
um campo de estudo ignorado. Evitando admitir a priori
qualquer possibilidade de uma abordagem científica da re-
ligião, a mentalidade ocidental não foi capaz de cogitá-Ia
como uma ciência com parâmetros próprios". Uma vez que

2 Bíblia Sagrada, Livro dos Atos dos Apóstolos, Capítulo 17, verso 23.
3 O sufismo é a corrente mística do islamismo.
4 "Hurne, por sua crítica lúcida, possibilita um progresso decisivo para a
filosofia. Mas causa, sem responsabilidade de sua parte, um real perigo,
porque esta crítica suscita um 'medo da Metafísica' errado, por realçar
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conclusões sobre ciências humanas não podem ser obtidas
num laboratório de Química, por que as conclusões sobre
espiritual idade poderiam ser estabelecidas a partir dos
parâmetros da Filologia ou da Hermenêutica? Ciências so-
ciais diferem, evidentemente, das Ciências naturais, que,
com evidência semelhante, diferem da Ciência da religião,
exigindo cada uma delas uma metodologia singular.

Disse ParamahansaYogananda:

Um físico cético tem o direito de expressar sua opi-
nião, mas continua sendo apenas uma opinião, não
um fato. Na ciência física, certos procedimentos de-
vem ser adotados e seguidos, para provar a verdade de
qualquer teoria. Os micróbios são invisíveis a olho nu;
é preciso usar um microscópio para detectar sua pre-
sença. Se uma pessoa se recusa a olhar pelo microscó-
pio, não se pode dizer que tenha testado cientificamente
a teoria de que os germes estão ali. Sua opinião, por-
tanto, não tem valor, visto que não observou os critéri-
os prescritos para chegar à verdade da teoria. O mesmo
se dá com assuntos espirituais. O método foi descober-
to, as regras estabelecidas e o resultado está à disposi-
ção de qualquer um que esteja bastante interessado
para experimentar. No mundo ocidental, por falta de
um tratamento científico à lei espiritual, o valor da
religião foi profundamente subestimado como fator
vital na vida do homem, e as doutrinas espirituais são
aceitas ou rejeitadas, com base apenas em inclinações
pessoais e não como decorrência da investigação cien-
tífica. (2001, p. 210).

Equívocos pueris na abordagem das coisas espi ritu-
ais são causas freqüentes de conclusões ambíguas. É co-
mum o julgamento da falta de cientificidade da religião, ao
seobservar os procedimentos de seguidores fanáticos, igno-
rantes dos fundamentos espirituais, e não a fonte onde ela
foi elaborada, isto é, nos ensinamentos daqueles espiritua-
listasprofundos, conhecidos como avatares,tais como Jesus
Cristo, Sidarta Gautama, Bhagavam Krishna, Paramahansa
Yogananda e alguns outros poucos cientistas espirituais que

um vício da filosofia empírica contemporànea. Este vício corresponde ao
outro extremo da filosofia nebulosa da antiguidade, quando ela preten-
dia poder dispensar os dados sensíveis, ou até mesmo desprezá-tos"
(EINSTEIN,1981, p. 49).
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mergulharam a consciência com tal profundidade nesse
campo de conhecimento, que podiam seguramente afirmar:
"dizemos o que sabernos'". Buscar as evidências da
espiritualidade observando-se o proceder do religioso ordi-
nário seria como pesquisar os fundamentos da Matemática
na criança que acabou de escrever 2 + 2 = 5, não em
Pitágoras, Newton e Gauss.

Como Foi Estabelecida a Ciência da Religião

Foram os cientistasespirituais da índia antiga - rishis-
os fundadores do que chamamos aqui de ciência da reli-
gião. Como puderam os rishis alcançar conclusões sólidas
a respeito do Espírito, Deus, se os elementos da Metafísica,
ou conhecimento espiritual, estão abstraídos do campo da
experiência sensível?

Como passo inicial, fecharam os olhos para interrom-
per o contato imediato com o mundo e a matéria, de
modo a poderem concentrar-se mais plenamente em
descobrir a Inteligência subjacente a ela. Pelo uso da
razão, compreenderam que não poderiam contemplar
a presença de Deus no seio da natureza por meio das
percepções ordinárias dos cinco sentidos. Assim, co-
meçaram a tentar senti-to dentro de si mesmos, por
meio da concentração cada vez mais profunda. Acaba-
ram descobrindo como desligar os cinco sentidos, des-
se modo afastando por completo, temporariamente, a
consciência da matéria. O mundo interior do Espírito
começou a abri r-se. Deus fi nal mente revelou-Se a esses
seres magníficos da índia antiga que persistiram firme-
mente nessas investigações internas. (YOGANANDA,
2001, p. 6).

Esseprocesso,iniciado pela meditação, e aprofundado
por meio de outras técnicas, como kriya yoga, abre os por-
tais de mistérios que seesvaecem por meio do acessocons-
ciente a verdades inatingíveis pela experiência sensível.
Durante a prática meditativa, o fluxo da energia vital, nor-
malmente di rigida para o exterior através dos sentidos, é
redirecionada para o interior, acalmando o funcionamento

5 Bíblia Sagrada, .Livro de João, Capítulo 3, verso 11.
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dos órgãos vitais e do sistema nervoso. Não afetada pelos
distúrbios do corpo, nem pela agitação dos pensamentos, a
consciência, nesse estado profundo, é capaz de reconhecer-
se como Ser, Se/f, naturalmente conectado à consciência
do Ser Universal, Deus.

Nesse estado, diz-se que a consciência alcançou auto-
realização, que quer dizer "realização do Ser". No portugu-
ês, o prefixo "auto" cria um sentido equivocado para o termo,
dando a impressão de que sign ifica real ização por si mes-
mo. O termo inglês "Self-realization" expressa melhor a
idéia de "realização do Ser", pois se pode dizer em inglês
"the Self", "o Ser", mas nunca se diz em português "o auto",
o que nos obriga a apelar para "o Self" ou o "Eu Superior".
"Auto-Realização", portanto, significa "realização em Deus",
isto é, Deus tornado real, pois o Ser de um ente percebeu
sua plena identificação com o Ser do Universo, tornando
viva a palavra "Deus criou o homem à sua irnagern'". Nas
escrituras cristãs, o "Self" ou Ser é chamado de "Alma".
Quando, em meditação, o praticante alcança esse estado
profundo, diz-se que atingiu o samadhi. Aí, a pequena cons-
ciência comunga com a grande Consciência do universo e
com ela se identifica, sendo capaz de desvendar mistérios
insondáveis aos órgãos dos sentidos, mesmo quando muni-
dos das melhores ferramentas.

Os grandes videntes, uma vez que experimentaram a
realização das verdades não alcançadas pelas ciências ordi-
nárias, puderam estabelecer os fundamentos da ciência su-
perior do conhecimento de Deus, chamada de yoga, e
elaborar uma pedagogia para qualquer aspirante ao conhe-
cimento dessa ciência, baseando sua metodologia não em
dogmas, mitos ou controvérsias intelectuais, mas na experiên-
cia pessoal, podendo desse modo afirmar: "damos teste-
munho do que vimos:". Todos aqueles que são capazes de
alcançar esse mesmo estado de consciência presenciam a
Verdade Única que cria e sustenta a Ordem Universal, o
que inclui, por conseguinte, o conhecimento sobre a natu-
reza da mente e da matéria. Essa ciência, mesmo quando

6 Bíblia Sagrada, Livro do Gênesis, Capítulo 1, verso 27.
7 Bíblia Sagrada, Livro de João, Capítulo 3, verso 11.
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expressaem diferentes roupagens externas,aparece na men-
sagem de outros pesquisadores nascidos fora da índia, em
outras eras, como os profetas e santos da Bíblia, o que im-
plica perfeita semelhança entre seusensinamentos: "ponto
por ponto eu comparei a mensagem e os fundamentos da
Bíblia e das EscriturasHindus, e encontrei apenas harmonia
entre eles" (YOGANANDA, 2004, p. XXV).

Em um festival religioso, Kumbha MeIa, ocorrido na
índia em janeiro de 1894, na cidade de Allahabad, o mes-
tre indiano Swami Sri Yukteswar, expressando angústia pe-
rante a religiosidade descoordenada das multidões, atraídas
pelo alarido dos rituais e festas populares, considerou que
o espírito científico dos ocidentais indicava uma potencial
receptividade a novos paradigmas espirituais.

Há homens vivendo em regiões distantes, na Europa e
América, que superam em inteligência a maioria dos
devotos aqui presentes, professando diferentes credos
e ignorando o real significado de meias como esta. Eles
estão aptos para o contato profícuo com os mestres da
índia, pelo menos no que concerne à inteligência. En-
tretanto, estão esses intelectuais, em muitos casos,
engajados ao materialismo. Alguns deles, embora fa-
mosos por suas investigações nos reinos da Ciência e
da Filosofia, não reconhecem a unidade essencial na
religião. Os credos que professam constituem barrei-
ras que ameaçam separar a humanidade para sempre.
(YUKTESWAR, 1990, p. 5).

Depois desseevento, Sri Yukteswar escreveu o livro
The Holy Science, onde apresentou a ciência da religião
como ensinada pelos rishis, a partir da exposição
comparativa entre os fundamentos da filosofia Sankya e
o livro do Apocalipse. O objetivo era mostrar a unidade
essencial de todas as grandes religiões, a harmonia
subjacente a todas elas, e que há apenas um método para
investigação do mundo exterior e da substância
transcendental que o manifesta.

Foi o seu principal discípulo, Paramahansa Yoga-
nanda, incumbido de trazer a ciência da religião para o
Ocidente e ensinar as técnicas práticas de realização das
mensagens dos avatares de todos os tempos aos cientistas
ocidentais, já afeitos à abordagem estruturada e metódica
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do conheci mento. "As experiências de que falo são cienti-
ficamente atingíveis. Seseguir as leis espirituais, o resultado
é garantido. Seo resultado não vier, a falha está no esforço"
(YOGANANDA, 2001, p. 51). Mediante um programa pe-
dagógico completo e detalhado, Paramahansa Yogananda
disponibilizou ao Ocidente as mesmastécnicas para o des-
pertar da consciência superior, como ensinadas pelos mais
eminentes sábios da índia em seuseremitérios, estando dis-
ponível a qualquer pessoa interessada no aprofundamento
da ciência da religião, quando poderá verificar por si mes-
ma os fundamentos daquele saber real dos avatares.

À medida que a mentalidade humana mais e mais
compreende a atitude científica, sobretudo pela experiên-
cia dos seus benefícios na vida cotidiana, mais exigente ela
se torna em relação ao que a religião deve lhe oferecer. É
bastante conhecido o fenômeno de afastamento da religião
das pessoasde forte mentalidade científica, como os povos
europeus, ou em determinados grupamentos de muitos ou-
tros lugares. ParamahansaYogananda anteviu essefenôme-
no, quando disse:

a tendência geral será afastar-se das igrejas, onde as pes-
soas vão só para ouvir sermões, e trocá-Ias por escolas e
lugares tranqüilos, onde irão meditar e realmente en-
contrar Deus. (YOGANANDA, 2001, p. 387).

A meditação é um dessesmodos de experiência pes-
soal, quando o praticante, livre de qualquer mediação
intelectual, própria ou de terceiros, pode comprovar
empiricamente a própria transcendentalidade essencial e,
falseando conceitos teórico-metafísicos, então considera-
dos revelação pura de Deus ou extraordinárias deduções
intelectivas, compreender que tal conhecimento, como dis-
se Hume, não passava de "sofistaria e ilusão que deve ser
lançada ao fogo" (apud POPPER,2003, p. 36). Depois de
uma experiência mística, Tomás de Aquino, respondendo
aos apelos de seu secretário para a urgência de concluir sua
famosa obra, a Summa Teologiae, respondeu: "coisas tais
me foram reveladasque agora tudo quanto escrevi surge aos
meus olhos como não valendo mais do que palha" (apud
YOGANANDA, 1999, p. 207).
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Conclusão

Busque Deus por amor a Ele próprio. A percepção
suprema é senti-Lo como Bem-Aventurança brotando
de suas infinitas profundezas. Não anseie por visões,
fenõmenos espirituais, nem por experiências emocio-
nantes. O caminho para o Divino não é um circo!
(PARAMAHANSA YOGANANDA).

Um dos erros mais funestos da consciência religiosa
tradicional é tratar seus profetas e avatares como seres que
exigem permanente adoração e louvor, enquanto, comoda-
mente, espera que forças extraordinárias do além possam
lhe salvar de todo tipo de aflição e dificuldades, geralmen-
te criadas por si mesma. Grande parcela da humanidade
atual relaciona-se com as coisas espirituais com a mesma
atitude dos supersticiosos povos antigos e medievais, guiada
pelo interesse da magia, fenômenos paranormais, transfor-
mação miraculosa das condições existenciais, "preocupa-
ção em relação aos acontecimentos da vida, e da incessante
esperança e medo que influenciam o espírito humano"
(H UME, 2005, p. 31).

Nas últimas duas décadas, o voga tem-se expandido
muito no mundo inteiro. Entretanto,o significado real
do voga ainda não foi compreendido por muita gente.
Para as pessoas mal ou pouco informadas, o voga é visto
como politeísmo, satanismo, misticismo, magia, supersti-
ção, acrobacia, faquirismo ete. Por outro lado, para os
muito entusiastas, voga é uma panacéia e uma solução
para todos os tipos de problemas de toda e qualquer natu-
reza. Essasduas interpretações estão muito distantes do
verdadeiro significado do voga. (ARORA, 1999, p. 55).

A ioga atende todos os critérios de uma ciência e
subjaz à mensagem dos avatares da humanidade, nascida do
domínio consciente de um saber real, acessível e verificável
por qualquer pessoa. O significado de religião e de ioga é o
mesmo, carregando ambos os termos um sentido de religação,
união, ao mesmo objetivo superior: a Bem-Aventurança Su-
prema. O fato de a ioga aparecer neste trabalho como a de-
nominação para a ciência da religião não significa desprezo
à espiritualidade ocidental, pois a mensagem dos profetas da
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índia possui, rigidamente, a mesma correspondência com a
mensagem dos profetas da Bíblia.

Carl Sagan lamentou o alcance hipnotizador das su-
perstições e das pseudociências, que transforma as pessoas
em vítimas inocentes da credulidade. Ao afirmar, porém,
que "as mentes dos cientistas estão abertas ao explorar
mundos novos" (SAGAN, 1996, p. 71), mostrou a atitude
científica verdadeiramente coerente que, se praticada, de-
veria implicar abertura ao conhecimento do Sagrado e uma
pesquisaconsistentena di reçãodaquela mesmabasedesaber
dos avatares, fontes lídimas da verdadeira religião.

Sempre que mencionamos a ciência da religião, não
estamos nos referindo à religião "cientificizada", mas à
religião compreendida com atitude científica. Os funda-
mentos da ciência da religião tratados neste artigo possu-
em métodos próprios, sem relação com os métodos das
ciências naturais. A ciência da religião não está baseada
em conspirações interplanetárias", tampouco nos princí-
pios da Física Quântica ou da Teoria da Complexidade. A
contribuição do Tao da Física, de Fritjof Capra, consistiu
numa apresentação coerente e profunda das possibilida-
des de um campo de experiência, já dominado pela Filo-
sofia oriental, para uma ciência que se viu diante das
fronteiras da matéria. Eliminando a desconfiança natural
do pensamento racional em relação à espiritualidade, o
trabalho de Capra encoraja a mentalidade científica oci-
dental ao mergulho gradual na ciência da religião. A inicia-

I ção à mística, orientada pela antiqüíssima ioga,
proporciona ao cientista moderno o vislumbre de respos-
tas que o método das ciências modernas, inclusive a Físi-
ca Quântica, não pode dar. "A filosofia das tradições
místicas, também conhecida como 'fi losofia perene', pro-
porciona a mais consistente base fi losófica às nossas mo-
dernas teorias científicas" (CAPRA, 2000, p. 18). Essaé a
aplicação que a ciência da religião pode oferecer aos pes-
quisadores das ciências da natureza.

8 "Os risbis, cujas mentes eram receptáculos puros para receber as divinas
profundezas dos Vedas, foram membros da raça humana, nascidos neste
planeta e não em outro" (YOGANANDA, 1999, p. 534).

F-[í'GAMUM
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Elanão possui, contudo, objetivos utilitaristas, como
a descoberta dos segredosdo átomo, saúde física, magiasou
cura de doenças. Essasbenessessão flores à margem do ca-
minho da pesquisa pela Realidade Última, origem, sustentá-
culo e fim de todas as coisas criadas, objetivo declarado
conhecido pelos avatares e, através deles, declarado
conhecível aos seres humanos. No cotidiano, a ciência da
religião fala ao coração mediante os acontecimentos mais
simples. Habituado a comungar com Deus, por meio da ex-
periência pessoal incomparável da meditação, o pesquisador
espiritual aprende a vê-Lo em toda parte; em todos os tem-
plos e igrejas; e em todas as pessoas.A Essênciado universo
manifesta-Se a ele de forma evidente, mesmo que os outros
vejam apenas os fatos e objetos corriqueiros de sempre. O
afã da vida agitada é ressignificado pela memória sempre
viva do contato real com o Infinito, quando novo contenta-
mento, outra alegria e profunda paz tornam-se os di rigentes
de novas perspectivas, renovada maneira positiva de ver e
julgar o mundo e as pessoas- o Paraísoem plena vida.

o romance mais sublime é com o Infinito. Você não
faz idéia de como a vida pode ser bela [... ] Quando, de
repente, você descobre Deus em toda parte, quando
Ele vem, fala com você e o guia, o romance do amor
divino começou. (YOGANANDA, 2001, p. 455).

"A ioga é exata e científica. Ioga significa união da
alma com Deus, por meio de métodos gradativos, com re-
sultados específicos e conhecidos. Ela eleva a prática da
religião acima das diferenças dogmáticas" (YOGANAN DA,
2001, p. 49). Mostrar o mapa, porém, não é o mesmo que
mostrar o território. Em um nível, a ciência da religião se
refere a um conjunto de saberesorganizados e estruturados
numa metodologia que conduz o praticante, de forma segu-
ra, até a porta de acessoao Sagrado. O resto é por conta de
experiências individuais, pois a experiência mística é única
para cada praticante. Em outro patamar ainda mais profun-
do, mesmo a experiência mística em si pode ser acompa-
nhada por um guru? fidedigno.

9 Guru é o mestre espiritual que orienta o discípulo ao conhecimento da
Verdade, dando a ele a sadhana, disciplina ou pedagogia espiritual.
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A busca por essabasede conhecimento superior não
está restrita a certa classede pessoas,nem é necessárioaban-
donar a vida normal, negar o mundo ou praticar penitências
extenuantes para torná-Ia real. O objetivo da ciência da
religião "pode ser alcançado pelo monástico de um eremi-
tério ou pelo chefe de família vivendo no mundo"
(YOGANANDA, 2000, p. 233) e, perseguindo a idéia de
Carl Sagan, não é apenas para crentes, mas também para
ateus transformados em cientistas, saudavelmente duvidan-
do, mas sem negar o Sagrado de forma a priori. Ela é sim-
ples e natural, adaptando-se facilmente à mentalidade
racional-analítica ou à devocional-contemplativa, incom-
patível, tão-somente, com o caráter acomodatício.
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JOSÉ EDVAR COSTA DE ARAÚJO

Alvorada, Missa e Desfile de Abertura: Festas se Entrelaçam

Madrugada fria em Barbalha.
No patamar da Matriz, o Capitão do Pau e seu aj udan-

te esperam ansiosos pela banda cabaçal para iniciar a alvora-
da. Autorizam a queima de fogos. Ao estouro dos primeiros
rojões, chegam os componentes da banda. Tocam uma
marchinha. A animação aumenta quando surge de uma rua
lateral a banda de música da cidade, a Fi larmôn ica São José.

Os fogos, as marchinhas, os baiões e dobrados cla-
reiam a praça. A noite i luminada artificialmente vai se tor-
nando manhã de luz. Casas despertam. Portas se entreabrem.
A cidade esfrega os olhos, ganha movimento. O céu é ver-
melho no nascente. Está começando mais uma festa de San-
to Antônio. Ou do Pau da Bandeira?

Nove horas da manhã.
A praça da Matriz é só gente, luz e festa: crianças,

adultos, homens, mulheres, pobres e abastados. Vendedo-
res se espalham por todos os cantos. Por entre a multidão
circulam, ainda mais cheios de cores e alegrias, brincantes
de reisados, quadrilhas, lapinhas. Até os severos membros
das irmandades de penitentes e as cantadeiras de "incelença"
perdem um pouco da gravidade.

Toca a última chamada para a missa. Os organi-
zadores, funcionários da Secretaria da Cultura do Municí-
pio, correm de um lado para outro, levando os grupos
retardatários para o seu "devido lugar" no interior da igreja.
Tudo isso em meio a dobrados, frevos, marchas, mateus,
palhaços, reis, lutas de espada, gente endomingada, pipo-
ca, café, chapéus, óculos escuros, flashes, fi Imadoras. Cor,

1 Artigo elaborado com base na dissertação de mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade
Federal do Ceará, sob a orientação da Prol' Dr". Maria Nobre Damasceno.
A CAPES apoiou o pesquisador através de bolsa.
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sabor, som e ritmo. Nos olhos, nos pés e nas bocas. Da
gente que faz e da gente que olha.

Com o início da missa, o movimento da praça dimi-
nui. O interior do templo está repleto. Em destaque, auto-
ridades municipais, o Capitão do Paue seusauxiliares. Ao
final da cerimônia religiosa, como relata o Capitão do Pau,
é exposta"a bandeira, a bandeira que vai ser hasteada, ser
benta perante todo mundo."

A missatermi na com avisão da bandei radesfraldada
sob aplausos e emoção. A mesma que, ao final da tarde,
esperará a chegada do mastro para tremular no alto. Ao
som do hino de Santo Antônio, a igreja seesvazia e a praça
volta a ser o centro da festa.

o Programa Oficial: as Duas Festas se Destacam

O Programa da Festado Glorioso Santo Antônio dis-
tingue os festejos religiosos e os festejos sociais. A missa
da manhã do dia de abertura faz parte dos festejos religio-
sos. O transporte do pau e o hasteamento da bandeira no
fi nal da tarde, parte da festa do pad roei ro, estão entre os
festejos sociais.

As memórias das origens e da evolução levam a um
tempo, remoto, em que era somente a Festado Padroeiro.
Na esteirada complexificação das relações socioeconôm icas
e do aparato simbólico-cultural, outros componentes vão
ganhando espaço e sentido próprios até chegar ao conjunto
atual, em que a grande Festado Padroei ro incl ui a Festado
Pauda Bandei ra e a parte diversional, com asbarracas, par-
ques de diversão e os grandes shows.

A Festa do Padroeiro

Os festejos em homenagem a Santo Antônio con-
fundem-se com o estabelecimento do núcleo conquistador
no lugar em que se localiza a cidade de Barbalha, sede do
município do mesmo nome. Remonta, pois, ao período da
conquista e povoamento do território pelos baianos,
sergipanos e pernambucanos do SãoFrancisco, que vieram
em busca dos sertões do Ceará e do Piauí.
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Afirma o pesquisador da história local, Dr. Marchet
Callou,que

[... ] em fevereiro de 1717, o Capitão-Mo r Manuel da
Fonseca Jaime, atendendo pedidos de sesmarias para
interessados, autoriza a ocupação de três léguas de
comprimento por uma de largura numa pequena área
de terra que futuramente iria pertencer ao município
de Barbalha. Este fevereiro de 1717 não é o feto nem
ainda o embrião, mas o ovo fecundo de uma comuni-
dade. (CALLOU, 1990, p. 10).

o historiador revela que o sesmeiro desta área, An-
tônio de SousaGoulart, descobriu ali ascabeceiras de um
riacho ao qual deu o nome de Salamanca, tendo instalado
às suas margens, com o mesmo nome, uma propriedade
composta de "residência, curral e cercado", Ele funda mais
dois sítios, Brito e Lama. Aos poucos aparecem outros nú-
cleos populacionais: Venha Ver, Santana, Barbalha.

As possesvão mudando de donos. O Sítio Lama pas-
sa ao domínio da família Figueiredo Adorno. O Sítio
Barbalha, cujo primeiro proprietário teria sido o capitão
João Mendes Lobato, posteriormente passaao capitão Fran-
cisco Magalhães de SáBarreto, sergipano de Urubu de Bai-
xo, "pecuarista, e na segunda metade do século, na era do
couro, vivia muito bem sob todos os aspectos."

Outro historiador local, o dr. Napoleão Tavares Ne-
ves, trata dos primórdios da devoção religiosa e sua íntima
relação com o surgimento e evolução do núcleo urbano:

Todos sabemos que Barbalha foi fundada por Francis-
co Magalhães Barreto e Sá. Sendo proprietário de uma
vasta área de terra nas vizinhanças do Riacho do Ouro,
Francisco Magalhães residia mais ou menos onde hoje
fica o prédio do benemérito Gabinete de Leitura e suas
plantações de cana-de-açúcar se estendiam a partir de
onde hoje fica a Praça Engenheiro Dória. Devia ser
realmente uma visão paradisíaca, com o Riacho do
Ouro perene a trazer para o vale ubertoso os meios
d'água que, cascateantes, desciam das faldas azuladas
da Chapada Araripe. (NEVES, 1988, p. 4).

Em esti 10 que capta a emoção e a poesia do cenário
e da sagahumana que ali sedesenrola, o pesquisador revela
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que o capitão Francisco Magalhães sentiu a necessidade de
construir uma capela para os ofícios religiosos a serem ce-
lebrados para os moradores do seu sítio e das cercanias:

Francisco Magalhães confabulou com sua esposa, Ana
Polucena de Abreu e Lima, e decidiram construir a
capelinha que daria origem a hoje florescente cidade
de Barbalha. Corria o já longínquo ano de 1778. O
casal escolheu o topo da colina com ampla visão sobre
o vale do Salamanca para localização daquela
capelinha, onde hoje fica o altar-mor da matriz de
Santo Antônio. (NEVES, 1988, p. 4).

A decisão desdobra-se em outros eventos: requeri-
mento para a construção da capela em louvor a SantoAntô-
nio, em março de 1778; concessãoda licença, pelo visitador
Manoel Antônio da Roxa, em visita, no dia 5 do referido
mês; confirmação da licença pelo Bispo de Pernambuco,
Dom Frei Diogo de JesusJardim, em junho de 1778; benção
da capela, pelo Pe.André da Silva Brandão, vigário da Mis-
sãoVelha, em 23 de dezembro de 1790.

Estesrelatos vinculam o surgimento da Festado Pa-
droeiro ao poder estabelecido no processo de conquista do
território e de seus habitantes. A escolha de Santo Antônio
deve-se às origens do homem que encarnava este poder:
homenageava o padroeiro do lugar de origem do capitão
Francisco Magalhães.

Eu acredito, através de pesquisas, que o costume de
levantar o mastro do Pau da Bandeira deve ter nascido
com o Pe. Ibiapina. Ele, por volta de 1860, esteve aqui

A Festa do Pau da Bandeira

A Festado Pau da Bandeira não tem a mesma anti-
guidade nem a mesma origem da festa do padroeiro. Os
relatos sobre ela baseiam-se mais na memória e na imagi-
nação, possibi litando outros tipos de representação mítica
e a diversidade de interpretações.

Napoleão Tavares Neves identifica o costume de
hastear bandei ras e o uso de mastros com a presença, na
região, do Pe. Ibiapina:
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naquelas missões itinerantes que ele fazia ... porque ele
estimulava que se colocasse na frente das igrejas, das
capelas e até das casas da zona rural, onde estivesse
tendo qualquer serviço religioso, um mastro com a
bandeira do santo padroeiro. Eu robusteci essa crença,
depois de ter lido ultimamente a história da paróquia
de Serra Talhada do pesquisador Luís Conrado de
Lorena e Sá, que esse costume do Pau da Bandeira
deve ter nascido com ele. (Entrevista em 1991)

o ex-prefeito de Barbalha Fabriano Sampaio afirma
que em 1973 consultou algumas pessoas das mais idosas na
cidade - entre elas o sr. Argemi ro Sampaio, então com quase
90 anos e senhor José Araújo, pouco mais idoso - a respeito
do surgimento da festa do pau da bandeira. Na ocasião os
dois asseguraram que aquele "era um ato religioso que vinha
se repetindo já há mais de 100 anos pelo menos".

Os horizontes temporais das duas fontes se aproximam.
Mas o cortejo é integrado à programação oficial so-

mente em 1928, quando o Pe. José Correia resolve "modi-
ficar os festejos ao padroeiro, incluindo a parte folclórica, a
fim de que houvesse uma participação mais ativa da comu-
nidade." (Prefeitura Municipal de Barbalha, 1991, p. 3).

Já a "memória social" é menos precisa e chega a ligar
a origem da festa a motivos como o contrato entre os devotos
e o Santo, como mostram declarações registradas em 1990
durante o percurso do cortejo. O carregador luarez Davi afir-
ma: "o Pau da Bandeira vem antes do meu tempo. O padre
que me batizou foi o Pe. Zé Correia. Ele já era entusiasmado
com o Pau da Bandeira." Em seguida reconhece que não sabe
dizer da origem: "sei lá nem dizer como é que era o festejo".
Outro carregador confirma: "a história é longa. Tem mais de
60 anos. Eu só tenho 39 anos e não sei contar". Um terceiro
diz que "essa história nasceu de uma promessa que foi fei-
ta". Outro, de modo mais impreciso, reconhece que "é uma
festa tradicional já há vários anos".

As Festas e a Sociedade: Fases e Transforma§ões

Os depoimentos sobre as origens e as transforma-
ções ocorridas mostram um jogo de mútua influência entre
as dinâmicas amplas da sociedade de Barbalha e suas fes-
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tas. Olhando as duas como eventos diversos porém entrela-
çados, com permanências e mudanças, distinguem-se fases
que representam mais processos que tempos.

a) Origem do lugar e da festa do padroeiro
De 1770 - ano em que o capitão Francisco Maga-
lhães requer a licença para a construção da capela-
até a segunda metade do Século XIX. É o período da
colon ização do território. Para os colonizadores tra-
ta-se da saga da conquista e da instalação de um
novo poder e uma nova ordem. Para os conquista-
dos, é o tempo da resistência, que tanto significa
esmagamento total como sobrevivência física e cul-
tural, submetida ao novo poder. Nesta fase a festa
do padroeiro está ligada diretamente à figura do fun-
dador da povoação. A capela, dedicada a Santo
Antônio, é o símbolo da relação do seu poder com
o poder divino; representa a linha de sucessão com
referência aos seus antepassados e ao lugar de onde
se originou seu poder; foi construída por ele,
encravada no alto da colina, dominando a natureza
exuberante, casas, animais e gente em redor.

b) Surgimento do costume de hastear a bandeira nos
locais de devoção.
Estafase inicia-se por volta de 1860, com a presença
do Pe. Ibiapina na região. Corresponde à dissemina-
ção, com o apoio de membros da Igreja Católica, de
práticas religiosas ligadas ao chamado catolicismo
popular. No período, ocorrem dois significativos fe-
nômenos na região: as formidáveis lutas entre os
coronéis oligarcas, movimentando exércitos parti-
culares para derrubar os in imigos e instalar correligi-
onários no poder (MACE DO, 1990). Ea polarização
do embate entre as formas de man ifestações da rei i-
giosidade popu lar e os esforços de roman ização por
parte das autoridades eclesiásticas, cujo ponto alto
serão as ocorrências de luazeiro do Norte, em torno
do Pe. Cícero (DELLA CAVA, 1976).

c) Inclusão da Festa do Pau da Bandeira no programa
da festa religiosa oficial.
Em 1928 o Pe. José Correia coloca o transporte do
mastro na programação oficial da Igreja. Possivel-
mente o transporte do pau da bandeira tornara-se
então festa do estrato subalterno, existindo em
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paralelismo com a festa unificadora, do estrato diri-
gente. A atitude do vigário de incluí-Ia nas manifesta-
çôes religiosas sob seu controle, justificada como a
busca "de uma participação mais ativa da comuni-
dade em relação aos festejos", pode sign ificar que a
festa estava bastante fora do controle e dos valores
dos segmentos dominantes. No entanto a recupera-
ção institucional não a colocou no quadro dos ritos
do catolicismo oficial e sim como "folclore", com
espaço e significação próprios, embora subordina-
da e reconhecida pelo poder religioso.

d) Incorporação da Festa do Pau da Bandeira ao calen-
dário turístico do município.
Em 1973, em um contexto de desorganização da eco-
nomia tradicional do município - baseada em gran-
de parte na fabricação de rapadura para consumo
dos sertões nordestinos - e de busca de alternativas
capazes de revigorar as atividades socioeconômicas,
o prefeito Fabriano Sampaio resolve dinamizar a "vo-
cação turística" do município. Entre outras medidas,
incentiva a produção e mostra do artesanato, das
comidas típicas e do folclore por ocasião da Festado
Padroeiro, visando atrair visitantes. A Festado Pau da
Bandeira começa a transformar-se em um grande es-
petáculo para o público. O poder público municipal
assume cada vez mais a função de coordenar, ani-
mar e dar suporte para que o investimento se conso-
lide como espetácu 10 "folclórico" para ser consum ido
por visitantes da região.

Memórias: Mudanças e Constâncias

Os depoi mentos sobre as festas i nevitavelmente to-
cam na comparação entre diferentes épocas. Mostram que
muita coisa mudou, quanto às formas e aos significados.
Em que aspectos houve mudanças? Que sentido tiveram
estas mudanças. O que há de permanente no interior delas?

O •cresci rnento" das duas festas é um fenômeno apon-
tado praticamente em todos os depoimentos. Testemunha um
observador que há 32 anos acompanha os aconteci mentos:

A festa hoje tem um caráter regional. Essacoisa come-
çou a tomar essa feição mais regional, eu tenho im-
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pressão que foi depois da vinda das televisões, filman-
do a festa, saindo no Jornal Nacional, saindo em revis-
tas, na imprensa de Fortaleza. Sei que tudo isso tem
aumentado de 75 prá cá. (NEVES, entrevista em 1991).

o crescimento dos últimos 30 anos está ligado ao
desenvolvimento do seu potencial turístico. O dr. Fabriano
Sampaio, prefeito do município no período de 1973 a 1976,
e unanimemente apontado como o iniciador das grandes
mudanças, revela que diante da situação de crise tinha a
preocupação em identificar a "vocação" da cidade. Ele via
e vê o município como potencialmente turístico, em virtu-
de das fontes balneárias, dos prédios históricos e do clima
agradável. Com base nessaanálise, ele iniciou a construção
do Balneário do Caldas, fez contatos com o Patrimônio
Histórico para tombamento de prédios históricos e investiu
na transformação da festa:

Com relação ao turismo, ainda posso dizer que fiz um
trabalho muito grande para a Festa de Santo Antônio.
Até o ano de 72, ela se resumiu ao transporte do Pau
da Bandeira pelo grupo de devotos, os três leilões em
frente à igreja e a procissão.

O trabalho para incluir a Festade SantoAntônio neste
esforço de aproveitamento da vocação turística significou a
mobil ização da sociedade. Recorda a proP-Celene Quei roz,
em entrevista de 1991, que um levantamento foi feito através
dasescolas:"A gentetinha abarraca,a gentetinha o carrossel,
a gente tinhaa novenae não tinha essaparte mais folclórica."

Alguns depoimentos, nos quais se sente em certo
momento suspiros de saudade, trazem lembranças de um
período anterior, em que a afetividade dos pequenos gru-
pos locais ainda sesobrepunha ao gigantismo do espetácu-
lo atual. Granjeiro (1991) relembraque

a Festa de Santo Antônio, antigamente, era festa em
frente à igreja. Tinha umas barracas de palha. A barra-
ca era feita pela igreja mesma, só para vender galinha,
pastel. .. a bebida da festa era vendida pela própria
igreja, lá no salão paroquial [... ]

As lembranças são de uma festa íntima, quase fami-
liar, quando seus participantes ainda não detectavam a fes-
ta maior que estava nascendo ao redor:
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Esses leilões aconteciam lá vizinho à igreja, por sinal
com muito romantismo. Porque era totalmente desli-
gado. Aquela parte do parque (de diversões) era aqui
na estação (praça Engenheiro Dória). E essa parte do
leilão era lá, vizinho à igreja. Era muito bom, ficava
totalmente separada essa parte. (Socorro Neves, entre-
vista em 1991).

A passagemda festa local para o espetáculo turístico
é percebida como algo de irreversível, pois "cada ano que
passaa gente sente a dimensão folclórica do evento vai se
robustecendo", conforme observa o dr. Napoleão Tavares,
apresentando como prova a própria inauguração, em 1991,
do novo local do "Teatro da Festa". A partir daquele ano
todos os equipamentos de diversão e as apresentações de
artistas saíram da praça Engenheiro Dória, já pequena para
o evento, indo para os sete hectares do Parque da Cidade.

A dimensão econômica é um elemento constante
nasdiferentesfasesdestaexpressãoda sociedadebarbalhense,
mostrando mesmo uma tendência de aprofundamento de
1973 em diante. Antigamente estava restrita à arrecadação
de recursos para a igreja através de leilões e barracas; sem-
pre foi considerada como fator de movimentação do co-
mércio e de criação e oportunidades de ganho para a
população; atualmente é objeto da estratégia de planeja-
mento empresarial.

O ex-prefeito Fabriano Sampaio traduz a expectativa
da visão empresarial e empreendedora sobre a festa:

Ela tem que dar um sentido mais econômico à parte
social dela. Ela tem um sentido econômico, mas preci-
sa dinamizar-se e evoluir, adicionar alguma coisa de
sentido especificamente econômico, que estimule o
comércio, a indústria, o folclore, o artesanato. A festa
está precisando atuar nesses setores com outra visão,
diferente do que estava fazendo até hoje. (Entrevista
em 1991).

O interesse nos aspectos econômicos não se restrin-
ge aos empresários com seu poder de tomar decisões e dar
direção. Os que somente dispõem de seu trabalho e que
têm na festa uma oportun idade de aumentar a renda, quan-
do não é o caso mesmo de ter alguma renda, também sa-
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bem dasoportunidades criadas pelas transformações na eco-
nomia da festa:

o senhor chega com aquela barraca, o senhor vai bo-
tar sua barraca. O chapeado ganha prá lhe ajudar a
armar, o ajudante ganha prá lhe ajudar a vender no seu
comércio, o chapeado volta a ganhar dinheiro com o
seu transporte de volta. De todo jeito aumenta. (José
Custódio, entrevista em 1991)

Outra modificação percebida é o crescimento da in-
fluência do poder público municipal na organização da fes-
ta. Alguns depoimentos citam a escolha do Capitão do Pau
da Bandeira como exemplo; embora feita no âmbito das
tarefas da Igreja, passa por negociações com a Prefeitura,
demonstrando o aumento da influência do poder munici-
pal. A participação que, em outros tempos era somente uma
ajuda, passa a ser cada vez mais um investimento sob o
controle político e administrativo de quem está à frente do
poder municipal. José Custódio (1991) refere-se ao papel
da prefeitura dizendo: "É quem cuida de tudo. Mesmo na
Igreja, muitas coisas são mandadas por ela. Influi, porque
entra com despesas, com certas decisões".

O sentimento de pertencimento a uma comunidade
está presente em todas as fases das festas, como fator que
cimenta as possíveis fissu ras do tecido social. Estessenti-
mentos, como expressão individual ou como expressão co-
letiva, reforçam a expectativa de fazer parte de uma
fraternidade que consegue secolocar acima dasdesigualda-
des socioeconômicas e das segregaçõesdelas decorrentes.

Não há dúvida de que estes sentimentos do
pertencimento sãoambíguos e ocultam astensões. A ambi-
güidade está presente na própria formulação, pois as pala-
vras revelam que o sentimento de inclusão sabe-se
provisório, suspenso do cotidiano; sabe-se limitado pela
dureza do real. Todas estas ambigüidades e relatividades
aparecem na interpretação que as falas, sistematizadas ou
não, fazem do significado da festa.

O dr. Napoleão Neves, distinguido médico da cida-
de, estudioso da história e da cu Itura, afirma em entrevista
(1991): "Eu acho a festa muito bonita sobretudo porque é
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uma festa regional, é uma festa folclórica, é uma festa po-
pu lar em que realmente o povo toma partido."

Para José Custódio, o prestigiado mecânico de mo-
tores e figura importante da festa religiosa, co-responsável
pelo hasteamento da bandei ra e pela procissão final da Fes-
ta de Santo Antônio,

Aquilo é um conforto geral para a cidade e o povo.
Porque todo mundo se sente bem trabalhando naquela
festa, ajudando a organizar aquela festa. Quem pode
gastar dinheiro se sente bem. Quem não pode gastar
dinheiro vai somente para olhar as diversões e a parte
religiosa. (Entrevista em 1991).

o ex-prefeito Fabriano Sampaio, empresário e refe-
rência da camada di rigente, confirma (1991) que "ela real-
mente tem significado religioso e um significado econômico.
O religioso eu acho que é a mola propulsora ...é realmente
uma festa da comunidade".

Maria do Socorro Neves (1991), figura representativa
dos setores socialmente mais refinados e uma das
organizadoras da parte religiosa, afirma que"a procissão do
Pau que é uma coisa linda porque a gente vê aquela confra-
ternização; aquelas pessoas que carregam o Pau não é só
gente simples, são pessoas formadas. E a gente vê aquela
mistura que mexe muito, né?"

A estes depoimentos de pessoas socialmente diver-
sas, com diferentes laços e inserções na organização da fes-
ta, pontos de vista e interesses singulares, se acrescentam as
vozes gritadas em pleno cortejo:

Essafesta é um dos momentos mais glorificados, diga-
mos assim, da cidade de Barbalha. Porque eles só tem
esse contexto de passar o ano inteiro, brincar e pegar
essa simples matéria e levar até o mastro principal da
cidade. Mexe com o fator psicológico de cada um.
(Carregador anônimo, em 1990).

É só o que tem na Barbalha é o dia da Festa do Pau.
(Carregador anônimo, em 1990).

Seeu não vim ao Pau de Santo Antônio sou um homem
imbecil, eu sou um imbecil se eu não vim. Eu tenho
prazer. (José da Costa Veloso, o Pavão, em 1990)
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Pra mim é uma emoção muito gratificativa porque eu
me encontro com todo mundo, eu abraço todo mun-
do, todo mundo me conhece, e eu acho que eu me
entrego de corpo e alma. Isso prá mim é demais. Eu
fico chorando com um negócio desse. (Apreciadora
do cortejo, em 1990).

Mesmo assim, sem ser capitão, eu continuo carregan-
do o Pau da Bandeira. Não participei da escolha do
Pau porque não fui convidado. Mas pra conduzir o
pau, fazer o cortejo do Pau, não precisa ser convidado.
Então a gente vai lá. (Ex-Capitão, em 1990)

As diferentes falas trazem os indícios da força que a
festa tem e os valores que ela representa para os mais diver-
sos barbal henses. Aparecem aí sentimentos de prazer e de
emoção, pela confraternização possível ou pela participa-
ção que não depende de convites e de seleção antecipadas.

A incursão ao território do imaginário sobre o senti-
do das festas para a população barbalhense revela visões
cheias de imaginação, de invenção e de poesia, como de-
monstra a fala de dona Raimunda Pereira dos Santos, na
qual os dois momentos, a Festa do Pau da Bandeira e a
procissão fi nal da Festade SantoAntonio aparecem entrela-
çados num só evento:

Quando o Pau da Bandeira de Santo Antônio vem che-
gando aí nas proximidades da Bela Vista já é um encan-
to maior do mundo. É os avião rodando por cima, tudo
assistindo por cima o Pau da Bandeira de Santo Antô-
nio, a coisa mais linda do mundo. Aí quando Santo
Antônio vai saindo aqui da casa de Marciano, todos os
anos ele sai daí, aí é a coisa mais linda do mundo. É os
avião por cima, é o pessoal soltando fogos de todo jeito,
é num sei quantos zabumba, banda cabaçal aí é musga
acompanhando, o jumento com a carroça e a casinha
de cachaça, é a coisa mais linda do mundo. Todo mun-
"do com as latinha de cachaça na mão, tomando. É na
procissão do Pau. (Entrevista em 1991).
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As Ações Instrucionais da Igreja em limoeiro do Norte Numa
Análise Espacial Evolutiva

Pretendo analisar o espaço geográfico do município
de Limoeiro do Norte e da região jaguaribana onde ele está
inserido, tendo como ei xo determ inante as ações instrucionais
da Igreja Católica a partir de 1938, quando da criação da
diocese. A Diocese foi criada em 1938, mas seu primeiro
Bispo, Dom Aureliano Matos, só tomaria posse em 1940.1

No período de 1940 a 1967, quando o primei ro bispo faleceu,
Limoeiro do Norte havia se transformado em referencial de
educação na região. Em apenas vinte e sete anos havia sido
construído o Ginásio Diocesano Padre Anchieta, o Seminário
Diocesano Cura D'ars, o Patronato Santo Antonio dos Pobres,
o Liceu de Artes e Ofícios, a Rádio Educadora e, a pedido do
Bispo, o governo do estado, em 1967 aprovaria a criação da
Faculdade de Fi losofia, que seria inaugurada em 1968 com
o nome de Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos-
FAFIDAM.

Diante do exposto acima, quero entender a Igreja
Católica, enquanto agente da ação instrucional, que se apro-
pria, produz e reproduz espaço, operando numa relação de
forças com outros agentes (Estado, Comércio, Indústria,
Proprietários Ru rais etc.), entendendo que essa relação de
poder, pode ser de confronto ou de parceria. Mas que sem-
pre existirá, pois o exercício de poder não é concebível sem
territorlalidade.? Consciente de que as ações em Limoeiro

1 A explicação encontrada para justificar um interregno de dois anos entre
a criação e a sagraçào do primeiro bispo, seria a falta de estrutura básica
para a instalação de uma diocese e era, portanto, indispensável ao muni-
cípio um determinado prazo para os empreendimentos necessários esta-
rem concluídos. Assim, a falta de uma estrutura para abrigar um bispo
adiou a chegada em Limoeiro do Norte de Dom Aureliano Matos. Entrevis-
ta concedida pelo Monsenhor João Olimpio, Vigário-geral de Limoeiro do
Norte, na casa paroquial em 28 de março de 2002, em Limoeiro do Norte.
2 SOUZA, Marcelo JoséLopes. O Território: sobre espaço e poder, autono-
mia e desenvolvimento. In: CASTRO, Iná Elias de e outros. (Org). Geogra-
fia: conceitos e temas. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 107.
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produziram determinados espaços e que essesespaçossão,
também, fruto das relações de poder, pretendo expor exem-
plos dessa realidade,

Em todas as direções desse núcleo urbano encon-
tram-se prédios da Igreja. Alguns, como o Seminário Cura
D'Ars, construído em área marginal a cidade, em direção
ao município de Quixeré. Paraos estudiosos do espaço ur-
bano, a localização de algumas estruturas urbanas, neste
caso, um complexo educacional com internato, e toda uma
estrutura interna, indispensável ao seufuncionamento, como
cozinha, biblioteca, salão de reuniões, capela, igreja, qua-
dra de esportes etc. utilizaria para isso, uma área considerá-
vel e direcionaria uma parte dos fluxos diários de pessoas,
bens e mercadorias para o local.'

Outro ponto importante em analisar asações de um
empreendedor do porte da Igreja Católica, mais precisa-
mente, em um município do interior do semi-árido nordes-
tino, carente, até aquele momento, dessasintervenções no
espaço urbano, é entender que estasações vão influenciar
de modo significativo astaxas de crescimento demográfico.
Assim, haverá também, como conseqüência, uma elevação
no fluxo diário de pessoas, produtos e serviços dentro da-
quele espaço urbano.

Mas esta não é a situação usual em nossascidades.
No Ceará, é reduzido o número de cidades que tiveram o
privi légio de setornarem !ócus de um empreendimento da
Igreja. Podemos enumerar se quisermos ter conhecimento
deste limitado número. Não é estaa premissa. O que quero
denotaré a importância de sefazer uma análise mais apura-
da sobre uma realidade espacial imposta por um agente, no
caso a Igreja Católica, sobre o espaço urbano de uma cida-
de como Limoeiro do Norte e a gama de possibilidades
advindas de tais ações.

Estacomplexa e variada gama de possibi lidades de
ação da Igreja Católica não se efetiva ao acaso. Nem se
processa de modo socialmente neutro, sua ação é marcada
pelos conflitos de interesses dos diferentes membros da
sociedade de classe, bem como das alianças entre eles. É
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no âmbito municipal, no entanto, que estes interesses se
tornam mais evidentes e perceptíveis, notadamente quando
uma ação viabiliza a ampliação de um bairro, através da
abertura de ruas e empreendimentos imobiliários como vi-
las de casas ou loteamentos urbanos, agora viáveis, por conta
dos investimentos realizados na área.

É bom lembrar que as ações da Igreja, pela influência
que ela detinha e, em parte ainda detém, seriam, em muitos
dos casos, associadas às ações do poder público, como inter-
venções antecipadas ou posteriores em benefício de empre-
endi mentos. Exemplos não faltam: construção de ruas, rede
de água e esgoto e iluminação pública, empreendimentos,
entre outros, que só colaboram para a viabi lidade de outros
empreendimentos locais. Realizados por outros agentes, vi-
sando tornar viáveis várias atividades: residenciais, sociais,
culturais, educativas e principalmente, econômicas.

A Igreja Católica, como agente empreendedor,
viabilizou o crescimento populacional, imobiliário e eco-
nômico do urbano no município de Limoeiro do Norte.
Sem a presença in icial de outros agentes importantes, em-
preendedores do espaço, como os agentes industriais e/ou
comerciais que influenciassem no município a "roda do
progresso," fica claro, a particularidade da presença religio-
sa no município como planejadora, concentradora e inves-
tidora urbana. É ela, então, que irá selecionar áreas, a partir
de uma discussão com os segmentos sociais da cidade, no
caso, a elite local e o poder público, visto aqui, como a
prefeitura municipal e o governo estadual e federal, direcio-
nando a cidade para determinados espaços.

Quero deixar evidente que a leitura que faço como
geógrafo pode auxi liar na compreensão da realidade espacial
urbanade Limoeiro do Norte e região jaguaribana, sob o pon-
to de vista da ação da Igreja voltada para a instrução, conside-
rando que esta ação localizada em um núcleo urbano criou
processos e formas espaciais concentradoras de um determina-
do serviço, carente naquela região, gerando como conseqüên-
cia uma seletividade espacial em favor de Limoeiro do Norte
e uma marginalização espacial dos municípios vizinhos."

4 Id. Ibidem, p. 36-40.
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Essaproblemática espacial alterou definitivamente a
vida dos moradores da região jaguaribana, a partir daquele
momento, nos seus projetos de vida ou de seus fi lhos, a
educação seráalgo palpável e viável, portanto é necessário ir
a Limoeiro do Norte paraestudar, é necessáriauma boa esco-
la, e ela se localiza em Limoeiro. Num primeiro momento
tudo está relacionado direta ou indiretamente à estrutura
instrucional dessemunicípio. A partir daquele momento, as
melhores escolas seriam as de limoeiro do Norte. Estefato
resultante da ação da Igreja com a colaboração dos princi-
pais agentes produtores do espaço, tinha como meta desen-'
volvere fazer evoluir cada vez mais o processoeducativo no
município. Essaunião dos agentes produtores do espaço,
mesmo que momentânea, capitula para o município outras
ações complementares como o Hospital e Maternidade, a
Instalação da Comarca, o Tiro de Guerra, as emissoras
radiofônicas, os cinemas, culminando num primeiro momen-
to, com a construção da ponte sobre o rio Jaguaribe, que
daria acessocompleto a cidade por meio rodoviário.

Todos essesbenefícios colaboram mais ainda para a
seletividade espacial de limoeiro, em detrimento das cida-
des vizinhas. Qualquer ação do poder público estadual ou
federal, ou da iniciativa privada, na região, levará em con-
sideração a concentração de bens e serviços nessacidade e,
conseqüentemente, o total de habitantes a eles relaciona-
dos. A instalação da primeira agência do Banco do Nordes-
te, na década de 1970 na região é um exemplo de uma ação
resultante das anteriores. "É conveniente insistir que o es-
paço geográfico articula duas dimensões, aquela da locali-
zação - um ponto no mapa - e aquela que dá conteúdo a
essa localização que a qualifica e singulariza.:"

Uma outra abordagem sobre a evolução espacial em
Limoeiro pode ser realizada, a partir da noção de região no
pensamento geográfico. A noção de região é relevante para
a compreensão do recorte espacial e seconstitu i numa cate-
goria de análise própria da Geografia. Contém, entre outras

5 CARLOS, Ana Fani Alessandri. O consumo do espaço. In: CARLOS,
Ana Fani Alessandri (Org.). Novos caminhos da geografia. São Paulo.
Contexto, 2001. p. 175.
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especificidades, a possibilidade de análise comparativa e
privilegia o território na sua dimensão política, social, econô-
mica e cultural. As ações incrementadas em determinado
território materializam-se em objetos sociais, constituindo
elementos na forma urbana, permitindo uma melhor com-
preensão desse espaço, à medida que interpretamos as ra-
zões de sua evolução histórica.

Vários estudos relacionados à noção de região, indicam
que ações implementadas num processo preestabelecido,
planejado, onde vários atores se associam, produzem
significativas alterações nesse espaço, em primeira instância
relacionados ao primeiro objetivo traçado e, posteriormente
agregados ou acompanhados de novos interesses que propi-
ciarão novas ações, que por sua vez implantadas, se consti-
tuirão em novos elementos na forma urbana, expandindo no
geral várias atividades, relacionadas a outros interesses, que
não o primeiro, mas garantidas em sua sobrevivência e evo-
lução, numa relação direta com o primeiro objetivo traçado.
Se este evolui, como que numa cadeia, os outros poderão
evoluir, o oposto também será verdadei ro. 6

Se a primeira ação da Igreja em Limoeiro do Norte
foi traçar um plano para a implantação de uma estrutura de
ensino modelo, e esta ação, mesmo que de forma tímida,
já vinha sendo trilhada pela elite local, houve uma associa-
ção, motivada por interesses coincidentes. Se um dos seg-
mentos da elite local estava no comando do poder político
oficial constituído e era a favor do plano estabelecido, mais
faci Imente ele obteria êxito. Desse modo, mesmo com to-
das as adversidades, havia um sentimento coletivo favorável
às ações da Igreja no município. Essasações implementariam
mudanças vitais na visão que se tinha de Limoeiro e de suas
perspectivas em termos de evolução urbana futura. Mudan-
ças na visão de seus moradores, mas, também, dos morado-
res das cidades vizinhas da região jaguaribana.

Essavisão foi permanentemente assegurada com no-
vas ações no espaço e modelou, de forma eficiente, a visão

6 PINTAUDI, Silvana Maria. A cidade e as formas de comércio. In:
CARLOS, Ana Fani Alessandri. Novos caminhos da geografia. São Paulo.
Contexto, 2001. p. 151.
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das novas geraçõesem relação a Limoeiro, numa perspecti-
va de comparação com asoutras cidades. É nessecontexto
que a noção de região entraria nesta abordagem, na pers-
pectiva da teoria a ela ligada de centro e periferia." Limoei-
rodo Norte, num processocadenciado e iniciado pelasações
da Igreja, notadamente na área instrucional, atraiu novas
ações nas diversas áreas (cultural, imobiliária, comercial,
industrial, agrícola etc.) e que por conseguinte, atraria po-
pulações dascidades vizinhas, transformando-se em centro
da região jaguaribana, ficando as outras cidades na área
periférica em relação a este centro.

Dentro dos pressupostos teóricos sobre a região, sob
a ótica dicotômica da existência de um centro e uma perife-
ria há outro muito importante, resultante da análise nesta
perspectiva que é o da hierarquia urbana, sabendo-se que:

Os estudos sobre hierarquia das cidades são os mais
tradicionais e numerosos entre aqueles sobre redes
urbanas a que se dedicaram os geógrafos. Derivam de
questionamentos sobre o número e distribuição das
cidades e, implicitamente, sobre a natureza da diferen-
ciação entre elas. Os numerosos estudos, teóricos e
empíricos, procuram, em realidade, compreender a
natureza da rede urbana segundo um ângulo específi-
co que é o da hierarquia de seus centros."

Levando em consideração esses pressupostos e,
enfocando o caso de Limoeiro sob a ótica destas aborda-
gens,considerando-o, portanto, centro de uma região, como
conseqüência de ações implementadas no seu espaço urba-
no, sua posição central, refere-se ao seu grau de importân-
cia a partir de suasfunções centrais: maior o número delas,
maior a sua região de influência, maior a população externa
atendida pela localidade central, e maior a sua central idade.

Para um entendimento maior, bastaria analisar o fe-
nômeno da migração interna na região, especificando sua
tipologia e não apenasasestatísticasque poderiam, também,
ter uma relação com esta análise. No primeiro momento,
por conta da precariedade rodoviária, era necessário para os

7 CORRÊA, Roberto Lobato. o espaço urbano. Op. cit. p. 47-67.
8 Id. Ibid.; p. 20.
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habitantes das cidades vizinhas, que iam estudar nas esco-
las de Limoeiro, passarem a semana de segunda-feira a sá-
bado, residi ndo nesse núcleo urbano. Não havia asfalto,
nem a ponte sobre o rio laguaribe, e, não havia um organi-
zado sistema diário de transporte coletivo intermunicipal.
Desse forma, para estudar em Limoeiro, era preciso residir
em internato nas escolas ou nas casas de parentes. Com a
edificação da ponte, o asfaltamento da rodovia e a constru-
ção de mais vias de acesso interligando os municípios da
região, surgiu um outro tipo de migração, economicamente
mais viável para as famílias, a migração pendular,? resul-
tante do transporte escolar público gratuito. O ir e vi r des-
sesestudantes, de suascidades para Limoeiro, viabilizariam
novos processos de aquisição de outros bens e serviços,
criando a lógica de continuidade do centro e a formação de
uma força de atração de novas ações nessecentro.

É importante salientar que o centro, nessecaso, Li-
moeiro do Norte, oferece um conjunto de bens e serviços,
que somente ele está apto a oferecer. Bens e serviços com
demandas distintas, mas, com alcances espaciais máximos.
Como centro de referência educacional oferece escolarida-
de a parti r das séries iniciais até cursos superiores, lembran-
do que a FAFIDAM é a única instituição pública de ensino
superior na região. Neste caso, mesmo que a propaganda
de centro universitário seja uma referência positiva, é um
serviço ofertado, cujo consumo é menos freqüente por par-
te da população geral da região. Mas deriva desseserviço o
consumo mais freqüente de outros bens e serviços de de-
manda mais variada como microcomputadores, geladei ras,
calçados, artigos de armarinhos e alimentos; e também
hospital, maternidade, oftalmologia, pediatria, clínico ge-
ral e oficinas para variados consertos.

Um aspecto importante nessaanálise, é que o centro
de uma região, numa abordagem em relação à hierarquia
urbana, e de um maior número de funções que detém, em

9 Migração Pendular: Migração diária registrada inicialmente nas grandes
metrópoles causada pela distância entre a moradia e o emprego ou a
escola. Hoje fenômeno mais abrangente, quando relacionado com as
análises regionais, particularmente nas abordagens sobre centro e periferia.
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relação ao restante da região, sempre implicará de forma
di retamenteproporcional em um maior número de empregos
numa relação quantidade e diversidade, que em resumo,
eleva o nível hierárquico de uma localidade central, maior
o número de funções centrais, maior asuapopulação urbana,
sua região de influência e o total da população servida."!"

Outro exemplo que reforça a validade de recorrência
à mesma abordagem e contribuindo para o seu entendi-
mento, foi a instalação em Limoeiro do Norte, em 1996,
do CENTEC- Centro de Ensino Tecnológico, órgão perten-
cente à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do
Ceará. O secretário na época era o professor Ariosto
Holanda, filho de Limoeiro do Norte, e para muitos, her-
deiro dos ideais de Dom Aureliano Matos.

É com o CENTEC, enquanto ação instrucional, agora
idealizada e promovida pelo poder público estadual, que
ocorre uma atualização e uma maior diversidade, das opor-
tunidades educacionais no município. É bom lembrar, tam-
bém, que sua instalaçãoe acriação de cursos,em suamaioria
ligados à agricultura e irrigação, sedaria no exato momento
em que, com as obras do açude Castanhão, se elevava o
potencial hídrico à disposição da região. Essa ação
instrucional contribui ria para que Limoei ro setornasse hoje,
também, referência na área de assistência técnica agrícola,
centralizando o maior número de escritórios desse ramo na
região. É de Limoeiro, portanto, que se irradiam os ventos
da moderna agricultura para a região jaguaribana. Hoje cen-
tenas de projetos de irrigação, financiados na sua estrutura
pelo governo federal, absorvem mão-de-obra qualificada do
CENTEC, em muitos casos serviços que são terceirizados
por empresas sediadas em Limoeiro do Norte.

Sejá havia uma relação de central idade-periferia de
Limoeiro em relação às cidades vizinhas, o CENTEC e sua
ação instrucional na evolução da assistência técn ica agríco-
la, propiciada apóssua instalação,desencadeou um processo
de dependência da zona agrária jaguaribana à cidade-centro
Limoeiro. Essadependência que já existia em relação à ins-
trução, ao comércio, e aos bens e serviços disponíveis, ex-
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pandiu-se para aquilo que é o fator determinante na vida
rural: a possibilidade de crescimento da produção e conse-
qüentemente melhoria dascondições de vida. Limoeiro, des-
se modo, centraliza asações motoras do progresso, urbano e
rural, investindo no campo e em cidades menores, criando e
recriando os processos que dão continuidade à idéia dessa
cidade como centro difusor do desenvolvimento regional.

É importante que se considere, também, que os in-
vestimentos realizados pela cidade-centro devem ser anali-
sados em termos da sua distribuição espacial, sempre
atrelada a um processo de retorno dos dividendos. Nessa
ótica é interessante observar que muitos alunos da região
jaguaribana estudam em Limoeiro, pela manhã, tarde e
noite, participantes, como já discorri, de uma migração tem-
porária, diária, denominada pendular. Os que ainda não
estão na faculdade estudam, em sua maioria, em escolas
particu lares, portanto, pagam para obter esseserviço. Todo
o início de ano, ao entregar a lista do material escolar ne-
cessário e que deve ser comprado pelos pais ou responsá-
veis, vem a indicação de livrarias e papelarias onde o
material pode serencontrado todos osestabelecimentosestão
localizados em Limoeiro do Norte. Estepequeno exemplo,
haveria inúmeros outros, sugereque se considere nessaaná-
lise, que a concentração de bens e serviços propicia em sua
dinâmica, outros tantos investimentos, muitos realizados
com a concentração de renda gerada pela drenagem de re-
cursos da região, originários da primeira concentração.

O CENTECcomo incentivador externo, ampliando a
capacidade instrucional de Limoeiro do Norte, objetivou
dentro da perspectiva espacial a continuidade da cidade-
centro. Esta ação que foi mantida por muito tempo pela
Igreja Católica, a partir da criação da diocese em Limoeiro
do Norte, agora, ti nha como incentivador o poder público.
Dessaforma, as ações instrucionais possibi Iitaram a consti-
tuição, inicialmente, de uma forma espacial urbana sim-
ples,que evoluiu a partir de investimentos externose internos
para uma mais complexa, concentrando as principais fun-
ções culturais, econômicas e políticas da região, transfor-
mando-seem um núcleo de referênciaem relaçãoaosdemais
municípios que atualmente controla.
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Cada um dos elementos considerados nesta análise:
região, centro-periferia e hierarquia urbana, só tiveram va-
lor interpretativo, porque dentro dessacombi nação seesta-
beleceu como espaço de investigação a região jaguaribana
e o município de Limoeiro do Norte, sede do bispado da
região e centro das atenções da Igreja, mormente na área
instrucional. Desse modo, foi mais prático e, acredito mais
substancioso, verificar-se a dinâmica evolutiva espacial de
uma região em relação aos seuscentros urbanos.
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A desvalorização por atacado da vida na nossa cultura
através da violência, do crime e das dependências quí-
micas, assim como o declínio na ética pública e privada,
são uma indicação do enfraquecimento do nosso res-
peito pelo mito. O estabelecimento e a manutenção de
um código moral amplamente difundido são as funções
mais importantes do mito. (BIERLEIN, 2003, p. 38)

Muitas vezes sou questionado por alguns colegas com
perguntas que não sei bem porque chegam aos meus ouvi-
dos, algumas vezes de forma preocupada, irônica e até riso-
nha. São expressões humanas construídas dependendo das
situações que as cercam e influenciam. O objetivo deste
ensaio é contribuir na reflexão histórica sobre o que repre-
senta o professor na sociedade, procurando relacioná-Io com
seu processo formativo. Não pretendemos, neste limitado
número de linhas, discorrer na tentativa de escrever uma
história total (LE GOFF, 1996). Procuraremos fazer alguns
cortes temporais que poderão auxiliar aqueles que investi-
gam o que é ser professor e como este profissional é visto
na sociedade em que atua. Este ensaio não é desinteiriçado,
possui endereço certo, o objetivo é realizar questionamentos, .
utilizando o ofício de historiar, para ajudar a interpretar a
formação do professor. Não procuramos trazer respostas
particularistas, mas questionaremos, sugerindo possibilida-
des interpretativas que poderão auxiliar nas tomadas de
decisões sobre a formação de professores.

A pergunta que mais tenho escutado ultimamente se
refere ao que aconteceu com o professor em relação ao status
que tinha na sociedade. Primeiramente procurei indagar por-
que eu seria fonte de resposta para este tipo de questionamento.
Surgiram afirmações que sugeriam a minha formação de his-
toriador da educação como símbolo de autoridade para falar
do assunto. Parece que algumas pessoas acreditam que os
historiadores podem, estudando o passado, explicar o pre-
sente. Não sou adepto destas idéias, mas acredito podemos
melhor compreender as ações humanas estudando seu coti-
diano através do tempo (LE GOFF, 1996).
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Devemos ter consciência de que existe mutabilidade
das ações humanas no tempo e nos espaços em que elas
ocorrem. O status de uma profissão vai se diferenciar con-
forme as tramas constituintes do tempo histórico em que
está inserida. No mesmo tempo histórico podemos encon-
trar statusdiferenciado dependendo do agrupamento social
que estejamos investigando. As perguntas dos meus cole-
gas, muitos deles professores, parecem transpirar um senti~
mento de saudosismo de um tempo que eles mesmos não
viveram. Devido à insistência da temática em diferentes
rodasde conversa começou a surgir o interessede investigar
o assunto. Certamente não poderia realizar uma reflexão

. tentando envolver "toda" a história, necessária a escolha e
o corte neste momento de investigação. As escolhas devem
estar sujeitas a motivos que possam justificar os cortes.
Resolvi debruçar meu olhar reflexivo/interpretativo a dois
momentos distintos das ações humanas no tempo.

Quando mencionamos a educação e a cultura oci-
dental surgem logo asdeclarações da influência dos gregos
na formação do cotidiano ocidental. Civi lização que contri-
buiu não somente através dos compêndios de filosofia, da
arquitetura majestosae dos exercícios de democracia. Civili-
zação que representadacomo modelo de "berço" civi lizador
constituiu-se símbolo de verdade e referência de cultura.

Quando mencionamos o termo formação de profes-
sores, lembramos das universidades. O modelo de universi-
dade que marcou a educação ocidental se constituiu nos
séculos XII e XIII (LEGOFF, 2003). Não podemos nos furtar
de investigarmos como seconstituiu o ato de formar profes-
soresnosestabelecimentos educacionais que representaram
para o ocidente o modelo de local do saber, logo fonte de
verdade e poder.

Serãodois momentos distintos transpassadospelo olhar
investigativo/interpretativo d'epedagogo/historiador. Procu-
raremos demonstrar que havia práticas cotidianas e particu-
lares na atuação, escolha e formação dos professores.
Demonstraremosaconstituição da trama, como afirmaVeyne,

Os fatos não existem isoladamente, no sentido de que o
tecido da história é o que chamaremos de uma trama,
de uma mistura muito humana e muito pouco 'científi-
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ca" de causas materiais, de fins e de acasos; de uma fatia
da vida que o historiador isolou segundo sua conveniên-
cia, em que os fatos têm seus laços objetivos e sua impor-
tância relativa; a gênese da sociedade feudal. a pai ítica
mediterrânea de Felipe II ou somente um episódio dessa
política, a revolução de Galileu. A palavra trama tem a
vantagem de lembrar que o objeto de estudo do histori-
ador é tão humano quanto um drama ou um romance,
Guerra e Paz ou Antônio e Cleópatra. (1998, p. 42).

A história humana se constitui como trama, enlace
de acontecimentos que possuem múltiplos sentidos e que as
relações de poder amarram estes enlaces possibilitando múlti-
plos feixes com fluxos descontínuos, variando de direção de-
pendendo das relações que se constituem a cada novo instante.
São pulsões que representam as vontades humanas em dispu-
ta com interesses outros que tentam exercitar também suas
vontades. Somos múltiplos e em constante disputa pelos inte-
ressesque nos fazem exercer nossas forças desejantes, usando
de ferramentas de poder para conquistarmos nossas vontades.

Quando estivermos historiando/i nterpretando os dois
momentos citados anteriormente procuraremos demonstrar
que a prática cotidiana de ser e formar professores, estava
envolta em exercícios de construção e propagação de mo-
delos de verdade, ação esta constituída através de mitos e
ritos fundadores e multiplicadores de um tempo que se exer-
cia e pulsava através dos seres humanos com seus desejos e
verdades. Busca compreender como se exercia a verdade,
os mitos e os ritos no cotidiano de ser professor.

Surge a indagação inicial: precisamos de mitos, ritos
e verdades?

A questão de saber se as fábulas têm um conteúdo
autêntico nunca se coloca em termo positivo: para sa-
ber se Minos existiu, primeiramente é preciso decidir
se os mitos são apenas relatos vãos ou a história altera-
da; nenhuma crítica positivista consegue dar conta da
fabulação e do sobrenatural. Então, como se pode dei-
xar de crer em lendas? Como é que se deixou de acre-
ditar em Teseu, fundador da democracia ateniense, em
Rômulo, fundador de Roma, e na historicidade dos
primeiros séculos da história romana? Como é que se
deixou de acreditar nas origens troianas da monarquia
franca? (VEYNE, 1984. p. 12).
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A relação existente entre as práticas cotidianas exercita-
das pelos seres humanos no tempo está acompanhada dos
discursos de verdade. Imaginemos um ato cênico em que
alguém represente o transmissor do saber. O cenário se passa
em um local construído com detalhes arquitetônicos especial-
mente destinados a diferenciar de outros que não estão desti-
nados para abrigar os que procuram o caminho do
conhecimento, percurso que representa saber mais, poder ex-
plicar, ser diferente daqueles que não compreendendo a ver-
dade não possuem o poder do conhecer. Um local de busca,
culto, transmissão e exercício do poder da verdade. Os dis-
cursos se constituem ferramentas e são espaços de disputa de
poder/saber que marcaram, marcam e marcarão as ações hu-
manas no tempo. Assim se constituiu o espaço de atuação
daqueles que tinham o papel de ensinar (FOUCAULT, 1998).

Os Gregos

Civilização que se constituiu historicamente como re-
presentante de um modelo de cu Itura passando a exercer in-
fluência nos tempos que se seguiram, considerados como
um dos primeiros a refletir sobre educação como problema
social (MON ROE, 1976). A história da educação grega pode
ser dividida em períodos conhecidos como antigo e novo,
sendo que o antigo é dividido em Idade Homérica e Período
Histórico e o novo é dividido em dois outros, sendo que o
primeiro compreende a fase durante e após a Idade de Péricles
e o segundo que se estende desde a conquista macedônica
até a completa fusão da cultura grega com a vida romana
(MONROE, 1976). Cada um dos referidos períodos possui
suas particularidades, marcadas pelos mitos, verdades e ritos
que constituíam as práticas de exercício de poder cotidiano.
Procurando respeitar os objetivos desta escritura procuraremos
não detalhar cada uma das referidas fases, mas apresentare-
mos marcas que possam auxiliar na nossa ação interpretativa.

O período homérico se caracteriza pela forma mítica
de descrever a história. Sabemos que a constituição da ex-
plicação do mundo marca todo o cotidiano das ações hu-
manas. A maneira que exercito o meu acreditar marcarão
minhas formas de exercer meus valores, paixões e práticas
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cotidianas de sobrevivência. A educação heróica destinava-
se aos adolescentes aristocratas. A educação praticada pe-
los filhos dos detentores do poder econômico e político
constituía o modelo de educação de verdade. O que sees-
tudava, como se exercitava e quem dirigia o processo
educativo possuía a credencial de saber verdadei ro.

Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas
de exclusão, apóia-se sobre um suporte institucional: é
ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo
um compacto conjunto de práticas como a pedagogia,
é claro, como o sistema dos livros, da edição. das bi-
bliotecas, como as sociedades de sábios de outrora, os
laboratórios hoje. Mas ela é também reconduzida, mais
profundamente sem dúvida, pelo modo como é valori-
zado, distribuído, repartido e de certo modo atribuí-
do. Recordemos aqui, apenas a título simbólico, o
velho princípio grego: que a aritmética pode bem ser o
assunto das cidades democráticas, pois ela ensina as
relações de igualdade, mas somente a geometria deve
ser ensinada nas oligarquias, pois demonstra as pro-
porções na desigualdade.
Enfim, creio que essavontade de verdade assim apoiada
sobre um suporte e uma distribuição institucional tende
a exercer sobre os outros discursos - estou sempre falan-
do de nossa sociedade - uma espécie de pressão e como
que um poder de coerção. (FOUCA,UL T, 1999. p. 18).

Entre os filhos da aristocracia grega o discurso de
verdade inicialmente valorizava uma vida heróica baseada
em feitos míticos, alguns retratados na i1íada e na Odisséia
atribuídas ao rapsodo cego, Homero (GILES,1987).

Podemos constatar que o ideal grego de formação
humana está representado na Paidéia UAEGER,1989), mes-
mo que somente podemos considerar a uti lização do referi-
do termo a parti r do sécu10 V a.c. Quando mencionamos a
influência da educação grega na cultura ocidental percebe-
mos que os ideais propalados de formação humanista estão
associadosa uma nascente pedagogia fundada "como saber
autônomo, sistemático, rigoroso; nasce o pensamento da
educação como episteme, e não mais como éthos e como
práxis apenas". (CAMBI, 1999, p. 87).

Os mesmos gregos que guiavam seusvalores e tradi-
çõesatravésde mitos, deusesantropomórficos e semideuses
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passaram a questionar o que não poderia ser comprovado
através da observação, não queriam se comprometer com o
que estava patente de dúvida.

A palavra mito mudou de valor desde a época arcaica:
quando um autor não assume mais a responsabilidade
de uma narração e emprega um estilo indireto - "um
mito diz que [... l" - ele não pretende mais tornar notó-
ria para todos uma informação que flutuava no ar: ele
quer tirar o corpo da jogada e deixar cada um pensar o
que quiser. (VEYNE, 1984, p. 64).

Progressivamente o culto e veneração aos inúmeros
deuses foi cedendo espaço a filosofia.

Os deuses eram símbolos que progressivamente foram
perdendo seu conteúdo religioso emocional, e chega-
ram a ser, até mesmo, objeto de ironia que se iniciaram
em Aristófanes e culminaram em Luciano de Samótasa,
no século 11 de nossa era. (LARROYO, 1982, p. 130).

A história da educação grega demonstra que o papel
do professor era constituído inicialmente de mitos e ritos
que representavam o status de alguém que possuía algo que
instituía poder e prestígio. Sabemos que não eram todos os
professores gregos que freqüentavam os espaços dos que
possuíam o poder de mando e decisão. Havia os professo-
res que praticamente viviam em miséria por não possuir o
mínimo para manter sua sobrevivência. Os professores que
dedicavam sua labuta a ensinar os primeiros rudimentos do
ler, escrever e contar normalmente não eram possuidores
de grande prestígio social (MANACORDA, 1995).

A sociedade grega convivia com o misto de prestigio
e desdém pelos professores. O que podemos destacar e o
valor dado ao conheci mento. A fi losofia e as demais áreas
origi nadas desta, representavam poder e prestígio para quem
detinha e manipu lava nas relações da trama cotidiana.

Instituições representantes do culto e desenvolvi mento
do conhecimento humano. Sua história, arquitetura e mem-

As universidades

314



MITOS E RITOS DE SER PROFESSOR, PAIDÉIA E UNIVERSIDADES

bros representam a verdade a ser dita e propagada. O sur-
gimento das instituições universitárias ocorre em um tempo,
século XII, permeado de transformações no plano cultural
(VERGER,2001). Anterior as transformações que ocorrerão
na Europacom o desenvolvimento urbano eo surgimento de
novas necessidades, entre elas um conhecimento que não
fosse somente teológico, as instituições educacionais eram
poucas e quaseque exclusivamente dirigidas pela igreja.

Na Alta Idade Média, efetivamente - talvez generalizan-
do, ou seja, deixando de lado algumas personalidades
excepcionais -, o homem erudito era simplesmente o
vir litteratus, quer dizer, o homem que sabia ler e escre-
ver em latim de maneira mais ou menos correta; aliás,
por outro lado, havia nessa época uma identidade prati-
camente completa entre o grupo dos litterati e aquele
dos clérigos e dos monges, sendo que podemos dizer
que os leigos eram, por definição como 'iletrados' (mes-
mo que, na realidade, sempre existisse, pelo menos na
aristocracia alguns laicos litterati e, ao contrário, inúme-
ros clérigos e monges ignorantes). (VERGER, 1999).

O processo de urbanização trouxe novas necessida-
des e aspirações.

A separação entre escola monástica, reservada aos fu-
turos monges, e escola urbana, em princípio aberta a
todos, sem exclusão dos estudantes que permanecerão
leigos, é fundamental. (LE GOFF, 2003, p. 9).

O surgimento do comércio urbano, a necessidadede
conhecer novas e diferentes áreasdo saber que auxiliassem
na administração do comércio e das cidades, fez surgir no-
vas profissões.

A profissão de professor, aquele cujo ofício é escrever
ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só
tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma
atividade de professor e de erudito, em resumo, um
intelectual - esse homem só aparece com as cidades.
(LE GOFF, 2003, p. 30).

A profissão de professor surge com a necessidade
específi ca de instru ir, formar pessoas desti nadas as e-
xigências de um tempo particular. Igualmente instituições
escolares, em especial as universidades, tomarão cami-
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nhos distintos dos locais reconhecidos como escolares
existentes anteriormente.

Importante destacar que não somente os filhos dos
burgueses procuravam as universidades, pois o sistema uni-
versitário permitia não somente a entrada como constituía
ferramenta de ascensão social a fi lhos de camponeses que
conseguiam acesso nos espaços da nascente instituição (LE
GOFF,2003).

O sécu 10 XII é marcado pelas corpo rações, i nstitu i-
ções que protegem, punem, arregimentam e "engessam"
idéias na perspectiva de se manter fortes, cientes de que
esta força se constituía em não permitir a diferença e o
questionamento. A universidade surge como corpo ração (LE
GOFF, 2003). Os membros do seleto quadro de professores
das primeiras universidades passavam por rigorosos proces-
sos de exames. Não se poderia permitir que aqueles que
representariam a fonte do conheci mento, gerador de poder
e disputa, fosse ocupado por pessoas que não estivessem
devidamente preparadas para a tarefa de ensinar. Precisa-
mos compreender que todas estas preocupações estavam
marcadas por jogos de interesse desti nados a manter o con-
trole do que e a quem se ensina.

Inicialmente as universidades estavam associadas a
Igreja Católica. A escolha dos professores, dos conteúdos a
serem ministrados e as decisões sobre a administração das
instituições passava pelos mandos eclesiásticos. Não pode-
mos negar que havia professores e alunos que questiona-
vam a autoridade e ingerência da Igreja nos assuntos da
universidade, mas estes inicialmente se faziam exceção.

Portanto percebemos que inicialmente as universida-
des representaram espaço de poder da Igreja, local da apren-
dizagem e culto do conhecimento, saber que se instituiu como
verdadeiro e inicialmente inquestionável. Professores que
eram formados, examinados e escolhidos com a intenção de
representar as vontades de grupos particulares.

Conclusões

Difícil falarmos em conclusões quando o espaço é
pequeno para exercitarmos nossas interpretações, podemos
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incorrer no erro da superficialidade e sermos acusados de
levianos, mas como nosso objetivo inicial era possibilitar
reflexões sobre a atuação e formação de professores, acredi-
tamos poder chegar a algumas idéias que ajudam a refletir
sobre a profissão professor.

Nos períodos descritos nesta escritura percebemos que
havia exercício da construção do mito professor. Profissional
que representava aquele que tinha o conhecimento. Depen-
dendo dos agrupamentos sociais aos quais sua atuação esta-
va voltada, seu prestigio poderia possibilitar freqüência e
influência na comunidade em que viviam. O saber transmi-
tido pelos professores representava e era exercido como ferra-
menta de poder. Historicamente os exercícios da profissão
professor estiveram permeados de mitos e ritos que referen-
davam o espaço daqueles que propagavam a verdade, espaço
de saber/poder. Foram criadas instituições específicas para
abrigar e propagar o que se acreditava ser a verdade. As uni-
versidades representavam inicialmente a união do poder
pontifício com o conhecimento não teológico.

Procurando responder aos colegas professores que in-
dagam sobre o status perd ido, podemos afi rmar que a nossa
profissão, historicamente, em particular nos dois momentos
descritos nesta escritura, estava permeada de mitos e ritos
que instituíam um saber/poder a quem era escolhido e exer-
cia a função de formação dos representantes dos grupos mais
abastados. Acredito que esta afirmação pode ser o início de
uma reflexão para melhor entender o que alguns chamam de
"perda de um status na profissão professor".
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o fato de ser livre lega ao homem uma grande responsabilidade
porque quando se afirma que a ele cabe construir a sua própria
existência isso não deve ser entendido pela sua restrita individu-
alidade (Sylvia Elisabeth de Paula Alencar- UFC).

O que vai conferir especificidade à Pedagogia e à função do pro-
fissional da Educação é a compreensão histórica dos processos
de formação humana, a produção teórica, a organização do tra-
balho pedagógico e a produção do conhecimento em Educação
(Isabel Magda Said Pierre Carneiro - UFC).

O trabalho artesanal em barro tem as identidades dos indivídu-
os que o produzem e, em teias de significados, envolvem a vida
e o criar no Sítio Boa Fé (Janaína Teles Barbosa - UECE).

É preciso gerar um processo onde a discussão sobre as intera-
ções técnico/produtor parta do princípio básico de que o conhe-
cimento a ser trocado com os agricultores, que, em última ins-
tância, são aqueles que tomam as decisões quanto ao processo
produtivo e que arcam com as conseqüências pelas decisões
tomadas, não corresponde a simples transferência de saber
(José Silveira Filho- UFC).

"Deficiência", "Diferença" ou "Diferença Significativa", o fato é
que a Educação de Surdos, ao longo de sua história, é permea-
da por divergências entre práticas pedagógicas e a resistência
de alguns profissionais quanto a novos estudos e concepções
(Margarida Maria Pimentel De Souza - UFC).

A Padaria Espiritual, que, para nós, não é só um movimento lite-
rário, empenhou-se por apresentar ao público cearense sua lei-
tura da realidade social brasileira a partir do seu campo de 'expe-
rimentação', do lugar em que estavam inseridos e do lugar a par-
tir do qual falavam os seus membros, seus integrantes, Padeiros
(Amós Bernardino de Souza - UFC).

Aproximar o pensamento filosófico do Ocidente ao pensamento
místico do Oriente é o caminho para o entendimento da religião
enquanto ciência (José ArnóbioA. de Oliveira -UFC).

O corpo revela as marcas de um determinado tempo-espaço.
Ele tem o poder de a partir dos seus gestos, nos falar da história
de uma época e lugar. Nos corpos, de algum modo ou de várias
maneiras se inscreve a cultura, a partir de códigos, regras e nor-
mas às quais são submetidos constantemente, embora suas
identidades nem sempre correspondam ao que é visível, ou apa-
rente (Ana Carmita Bezerra de Souza & Vinícios Rocha de
Souza-UFC).

Sou um homem negro, antes mesmo de ser acadêmico, sendo
que, negro está antes mesmo de ser homem. A cor e a cultura
colocam-me diante dos meus antepassados africanos, identifi-
cam-me, falam por si (Emanuel Luís Roque Soares UFC).

A história procurou expurgar de seu campo toda forma de expli-
cação da realidade histórica que tivesse por base a imaginação
e a criação (Manoel Carlos Fonsêca de Alencar- UFC).



Oconceito de identidade é sem dúvida
- no contexto atual - e, sobretudo uma
grosseria ao nosso destino e ao nosso hodi-
erno e complexo modo de viver, existir,
amar, trabalhar, brincar, sofrer, contrair
relações afetivas ou técnicas. Entre tantas
coisas, inventar novas composições do
caos. Se o conceito se esvanece, o mesmo
não ocorre com a realidade Que, em movi-
mento não necessariamente contínuo, não
cessa de ser sempre uma nova conexão
rizornática. Se a produção de sempre
novos conceitos representa a possibilida-
de de atualizar constantemente o caos,
acasos, incertezas e incompletudes, deve-
se correr o risco e abrir as identidades.
Isso possibilitaria Que os diversos grupos
(étnicos, estéticos, sexuais, culturais ou
epistêmicos) encontrassem em seu interi-
or - no plano da imanência - outros tantos
grupos Que possibilitem outras tantas iden-
tificações Que, não sendo enclausurada
em sua identidade, possam lançar infinitas
pontes Que se expressam em territórios
poli lógicos e polifônicos.


